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ITK1 (KÖLE AZADI) VE VELÂ KTABI

(1) Itk kelimesinin anlam, mülkiyeti ortadan kaldrmaktr. Buna atk, atak

Vela: Akrabalk ba gibi manevi bir badr. Hürriyetine kavuan köle ol-

duu zaman mirasçs yoksa miras eski efendisine kalr. Buna karlk
efendi de onun ilemi olduu cinayetlerin diyetini verir. Mirasçs varsa
belirli hissesi olan varisleri hisselerini aldktan sonra geri kalann asabe
sfatyla efendisi alr, ancak asabelii asabe-i nesebiyye'den sonra gelir.

(Molla Hüsrev, Dürer, c.2. s. 36).





1. KÖLEDEK HSSEY AZAT ETMEK
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IH MAM MALIK I MUVATTA

1. Abdullah b. Ömer (r.a.)'dcn: Rcsûlullah (s.a.v.) öyle bu-
yurdu: «Bir köledeki hissesini azat eden kimsenin kölenin
geri kalan hisselerini azat edebilecek miktara ulaan
mal varsa, köleye adil bir ekilde deer biçilir, dier or-

taklarn hisselerine düen paray verir ve köle azat olu-

nur. O kimsenin mal yoksa, kendi hissesiyle ilgili yapt-
azat geçerlidir.»2

înam Malik der ki: Bizce ittifakla amel öyledir: Efendi,

ölümünden sonra köledeki üçte bir veya dörtte bir veya yar ya
da her hangi bir hissesini azat etmi olsun, ancak bu kölenin
efendinin beyan edip azat ettii hisse kadar azat olur. Bu hü-
küm, o hissenin azadnn vacip olmas, efendinin ölümünden
sonra yürürlüe girmesi ve efendinin deyaad müddetçe mu-
hayyer olmas sebebiyledir. Kölenin azat olmas, vasiyet eden
efendi adna gerçekleirse, efendinin malndan (ölünce) ald
kadar azat olur. Geri kalan azat olmaz. Çünkü efendinin mal,
bakalarnn olur. Azat edilmeyen ksm bakalar adna nasl
azat olur? Kölenin bir ksmn azat eden onlar olmad gibi,

velas da kendilerine ait deildir. Azat eden, Ölen ahsdr. Vela

da onun hakkdr. Bu, bakalarnn malna yüklenemez. Ancak
Efendi kölenin geri kalan ksmnn malndan azat olmasn va-

siyet etmi ise, bu vasiyet hem vereseleri, hem de dier ortaklar
balaycdr. Ortaklarn bunu kabul etmeme haklar yoktur.

Bu vasiyet ölenin üçte bir malnda geçerlidir. Çünkü üçte bir

malda vereselere bir zarar yoktur.

îmam Malik der ki: Bir kimse hasta iken kölesinin üçte bi-

rini o anda kesin olarak azat etse, malnn üçte birinden köle-

nin tamam azat olur. Çünkü hasta iken kesin olarak kölesinin

üçte birini azat edenle, (vasiyet yoluyla) ölümünden sonra köle-

sinin üçte birini azat eden kii arasnda fark vardr. Ölümün-
den sonra kölesinin üçte birini azat eden yaasa, azat etmeden
vazgeçebilir ve azat yürürlükten kalkar. Ama hastalnda köle-

sinin üçte birini kesin olarak azat eden efendi yaasa, kölenin

tamam kendi adna azat olur. Ölünce de malnn üçte birinden

azat olur. Çünkü salnda beyan, malnn tamamnda geçer-

li olduu gibi, ölümünde de beyan malnn üçte birinde

geçerlidir*

(2) Buhar!, ilk, 49/4; Müslim, Itk, 20, no:l.

(3) eybanî, 840.



2. AZAT ETMENN ARTI
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2. imam Malik der ki: Kölesini kesin olarak azat eden bir

kii, kölenin ahadeti kabul edilir hale geldikten, dokunulmaz-l kesinletikten ve miras sabit olduktan sonra, artk normal
kölesine art kotuu hizmet ve ileri ona da art koamaz ve

kölelerin yapacaklar ileri yaptramaz. Çünkü Resûlullah
(s.a.v.) öyle buyurmutur: «Bir köledeki hissesini azat
eden efendinin kölenin geri kalan hissesini azat edebile-
cek miktar bulan mal varsa, köleye adil bir ekilde de-
er biçilir, dier ortaklara hisselerine düen paray ve-

rir ve köle onun adna azat olur.»

îmam Malik der ki: Köle sadece bir kimsenin olup bir ks-
mn azat etmise, bu kiiye lâyk olan kölenin azadn tamam-
lamaktr. Ksmen köle, ksmen hür olarak braklamaz.
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3. AZATETT KÖLELERDEN BAKA MALI OLMAYAN
KMSE

3. Muhammed b. irin (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) zama-
nnda bir adam, ölürken alt kölesini azat etti. Resûllullah
(s.a.v.) köleler arasnda kura çekerek bu kölelerden ikisinin

azadn kabul etti.

îmam Malik der ki: Bu adamn kölelerden baka mal yok-
tu.

'^L -j^ 'd oui Jit • & y $ • ^ « y ûj^; ^ oUk

. ^ji <u ;Jj ^jji iüîi^ . ^Srv

4. Rabia b. Ebi Abdurrahman'dan: Ebân b. Osman'n valili-

inde bir adam, kölelerin hepsini azat etti. Bunlardan baka
mal da yoktu. Ebân'n emri üzerine, bu köleler üç bölük yapl-
d. Hangi gurubun ölenin malnn üçte biri saylp azat olaca-
n örenmek için kura çektirdi. Bu üç bölükten birine kura isa-

bet etti ve kurann isabet ettii köleler hürriyetlerine kavutu.



4. AZAT EDLEN KÖLENN MALLARI
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5. Ibn ihab der ki: Köle azat edilince, mal da kendinin

olur. Tatbikat böyledir.

mam Malik der ki: Köle azat olunca mal da kendisinin

olaca konusunu u mesele açklar: Mükatep, 4 akid yaplnca
mal da kendisinin olur. Bunu art komasa bile. Çünkü mü-
katebe (kitabet) akdi kesinleince, velâ akdi yerine geçer. Mü-
kateb ile kölenin mallar, kendi çocuklar gibi deildir. Çocuk-

lar hâlâ köle saylr, dier mallar gibi deildir. Çünkü itti-

fakla amel edildiine göre, köle azat olunca mal kendisine ta-

bi olur, çocuu kendisine tabi olmaz. Ayn ekilde mükatep, ki-

tabet anlamas yaplnca mal kendisine tabi olur, çocuu
kendisine tabi olmaz. Yani çocuklar azat edilmi olmaz ya da

(4) Kitabet, lügatta toplamak demektir. Fkh dilinde, kölenin efendisine

azatbedelini serbest çalp ödemek üzere akit yapmak demektir. Müka-
tep demek, kazanmas bakmndan hür, kendisi köle olan kiinin addr.
Anlamadaki karl salaynca, azat olur.



22 imam malik i muvaita

olmu saylmaz.

imam Malik der ki: Bunu u mesele açklar: Köle ve mükâ-
tep iflas edince mallar ve ümmü veled cariyeleri ellerinden al-
nr. Çocuklar ellerinden alnmaz. Çünkü çocuklar, onlarn
mal deildir.

îmam Malik der ki: Yine bunu açklayc bir mesele de
udur: Köle satlsa, köleyi satn alan köleyle beraber maln da
almay art kosa kölenin çocuu malnn içersine girmez.

mam Malik der ki: Açklayc baka mesele de udur: Köle
birini yaralasa, karlnda kendisi ve mal alnr, çocuu al-
namaz.
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5. ÜMMÜ VELED CARYELER AZAT ETMEK VE AZAT
KONUSUNDAKDER HÜKÜMLER

6. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Ömer b. el-Hattab öyle de-

di: «Bir cariye efendisinden çocuk dourursa, efendisi onu sata-

maz, balayamaz ve ona miras brakamaz. Ondan faydalanr.

Efendi ölünce cariye hür olur.»

üîc j^J v a3j . piîkd jfc Js» iîû v *$j . «jl,

• ijî « & u!i « <y <J>Jl

7. îmam Malik' öyle rivayet edildi: Efendisinin atele i-
kence ettii bir cariye, Hz. Ömer'e ikâyete gelince onu azat et-

ti.

îmam Malik der ki: Bizce ittifak edilen hüküm öyledir:

Borcu malnn tamamn kaplayan bir kiinin köle azat etmesi

caiz deildir. Bir çocuun bulu çana gelinceye kadar köle

azat etmesi caiz deildir. Mal üzerine veli tayin edilen çocuk

bulua erse de maln idare edinceye kadar köle azat etmesi ca-

iz olmaz.
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6. AZAT EDLMES VACB OLAN KÖLELERN YERNE
AZAT EDLEBLENLER

• ur!
tâ j& j lijU y , 4i jpj u : Lüî g£ <ii j^.; L$ : Jtf

8. Ömer b. el-Hakem (r.a.) öyle dedi: Resûlullah (s.a.v.)'a

gelerek öyle dedim:

«— Ya Resûlallah! Cariyem koyunlarm güderdi. Yanma
geldiinde, koyunlardan biri kaybolmutu. Bu koyunu cariye-

me sordum. O da: «Onu kurt yedi» dedi. Koyunu kurdun yeme-
sine üzüldüm. Ben de bir insanm, onun yüzüne bir tokat vur-

dum. Benim sadece bir cariyem var. Onu azat edecek miyim?»
Resûlullah (s.a.v.), Cariyeme:

«—Allah (c.c.) nerede?» dedi. Cariye:

«— Gökte» 5 diye cevap verdi. Resûlullah (s.a.v.):

«— Ben kimim?» diye sordu. Cariye:

«— Sen Allah'n Resûlüsün» dedi. Resûlullah (s.a.v.):

«— Onu azat et» buyurdu.6

(5) Gökte demekle, cariye Allah'n varln ve yüceliini ifade etmek iste-

mitir.

(6) afiî, Risale, no: 242.
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9. Utbe b. Mesudun torunu Ubeydullah b. Abdullah (r.a.)'

dan: Ensardan bir adam siyahî (Habeli) cariyesini Resûluîlah

(s.a.v.)'a getirerek öyle dedi:

«— Ya Resûlallah! Benim bir mü'mine cariyem var. Eer
cariyemin imanl olduu kanaatinde isen onu azat edece-

im.» Resûluîlah (s.a.v.) cariyeme:

«— Allah'tan baka tanr olmadna ahadet ediyor
musun?» diye sordu. O da:

«— Evet» dedi. Resûluîlah (s.a.v.):

«— Muhammed'in Allah'n Resûlü olduuna ahadet
ediyor musun?» diye sordu. O da:

«— Evet» dedi. Resûluîlah (s.a.v.):

«— Öldükten sonra dirilmeye,yakînen inanyor mu-
sun?» diye sordu. Cariyem:

«— Evet» diye cevap verdi. Resûluîlah (s.a.v.):

«— Onu azat et» buyurdu.7

(7) bn Abdilber der ki: D görünüüyle mürseldir. Ama, muttasl olua
yorulabilir. Çünkü Ubeydullah, bir grup sahabeyi görmütür.

Zurkanî der ki: Yukardaki görü, tartmaya açk. Çünkü, böyle olsay-

d, asla mürsel hadis bulunmazd. Belki de Ubeydullah'n bir grup saha-

beyi görmesinden, bu hadisi rivayet edenleri kastetmitir.
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10. el-Makburi öyle dedi: Ebû Hüreyre (r.a.)'ye «Bir köle

azat etmesi gereken bir adam, zina neticesi doan bir çocuu
azat etse caiz olur mu?» diye soruldu. Ebû Hüreyre de:

«— Evet bu kafi gelir» dedi.

11. imam Malik'e öyle rivayet edildi: Ensardan Fedâle b.

Ubeyd (r.a.) Resûlullah (s.a.v.)'in ashabndand. Ona: «Bir köle

azat etmesi gereken bir ahs, zinadan doan bir çocuu azat

etse caiz midir?» diye soruldu. O da:

«— Evet, caizdir» diye cevap verdi.
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7. AZAT EDLMES GEREKEN KÖLELERNYERNE
AZAT EDLMEYENLER
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12. imam Malik'e öyle rivayet olundu: Abdullah b. Ömer
(r.a.)'e «Bir köle azat etmesi gereken bir adam, azat edeceini

art koarak köle satn alabilir mi?» diye soruldu. O da:

«— Hayr» dedi.

îmam Malik der ki: Azat edilmesi gereken köleler konusun-

da duyduklarmn en güzeli udur: Bir köle azat etmesi gere-

ken bir kimse azat edeceini art koarak satn alamaz. Çün-

kü bunu yapmas halinde azat ettii tam bir köle saylmaz. Zi-

ra satc, azat edeceini art koan kiiye düük fiattan verir.
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mam Malik der ki: Nafile olarak bir köle azat edecek olan
bir kiinin azat edeceini art koarak bir köle satn almasn-
da bir mahzur yoktur.

imam Malik der ki: Mutlaka azat edilmesi gereken köleler

hakknda duyulanlarn en güzeli udur: Böyle bir köleye be-

del hristiyan bir köle veya yahudi bir köle azat etmek caiz de-

ildir. Ayn ekilde mukatep (bedelli azat sözlemesi yapm
köle), mudebber (efendinin ölümünde azad olacak köle) , Üm-
mü Veled (efendisinden çocuk douran köle), bir müddete ka-
dar azat edilmi köle ve kör köleyi de azat edilmesi gereken
kölenin yerine azat etmek caiz 2deildir. Nafile olarak bir köle
azat etmek istenirse Hristiyan, Yahudi ve Mecusi köle azat
edilebilir. Çünkü yüce Allah kitab Kur'an- Kerimde öyle
buyurmutur. (Ya fidye almadan serbest brakn, ya da
fidye alarak)8 Burada fidye almadan serbest braklmas,
azat edilmesi demektir. Fakat Allah (c.c.) Kur'an- Kerim'de be-

yan etmi olduu azat edilmesi gereken köleler mü'min köle-

lerdir.

imam Malik der ki: Keffaretlerde, fakirleri doyurmak da
böyledir. Bu kefaretlerde yalnz müslüman fakirler doyurulur.
Müslüman olmayan hiçbir kimse doyurulmaz.

(8) Muhammed sûresi, 4. âyet
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13. Abdurrahman b. Ebi Amre el-Ensari öyle dedi: Annem
bir vasiyet etmek istedi, sonra sabaha brakt ve öldü. Köle azat
etmeye niyetlenmiti.

Kasm b. Muhammed (r.a.)'e:

«— Annemin yerine köle azat etsem ona faydas olur mu?»
dedim. Kasm b. Muhammed (r.a.) öyle dedi: Sa'd b. Ubade
(r.a.), Resûlullah (s.a.v.)'a:

«— Annem öldü onun adna köle azat etmenin ona yarar
olur mu?» diye sordu.

Resûlullah (s.a.v.):

«— Evet» diye cevap verdi.

14. Yahya b. Said dedi ki: Bir gün Ebû Bekir'in olu uyur-

ken öldü. Onun adna Hz. Peygamberin hanm Hz. Aie bir

çok köle azat etti.

îmam Malik der ki: Bu konuda duyduumun en güzeli bu-

dur.
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Rcsûlullnh (s.a.v.) konumamz duydu ve meseleyi sordu.

Ben de kendilerine, olanlar geniçe anlattm. Bunun üzerine

Resûlullah (s.a.v.) bana öyle dedi:

«_ o cariyeyi satn al, alrken de velânn kendilerine

ait olmasn art ko. Nasl olsa velâ azat edenindir.»

Ben de öyle yaptm. Sonra Resûlullah (s.a.v.) Cemaatin

içersinde ayaa kalkarak Allah'a hamdü sena etti, öyle buyur-

du: «Ne oluyor baz kiilere! Allah'n kitabnda olmayan
artlar ileri sürüyorlar? Allah'n kitabnda olmayan art
yüz tane de olsa hükümsüzdür. Allah'n koyduu hüküm
uyulmaya daha lâyktr. Allah'n koyduu art daha gü-

venilirdir. Velâ, sadece azat edene aittir.»12
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18. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Mü'minlerin annesi Hz.

Aie bir cariye satn alp azat etmek istedi. Cariyenin efendileri

de öyle dediler:

«— Bu cariyeyi sana velâs bize ait olmak üzere satabiliriz.»

Bunun üzerine meseleyi Resûlullah (s.a.v.)'a anlattm. O da

öyle buyurdu:

«— Bu art, velânn sana aidiyetine engel olmaz. Çün-

kü velâ azat edene aittir.»13

üj b' . v' : yûî . du) o/jî . 'clî <
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19. Abdurrahmanm kz Amre (r.a.)'dan: Berire, mü'minle-

rin annesi Hz. Aie'ye yardm istemeye geldi. Hz. Aie de ona

(12) Buhar, Buyu, 34773; Müslim, Itk, 20/2, no:8.

(13) Buhar, Buyû, 34/73; Müslim, Itk, 20/2, no:5.
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öyle dedi:

«— Efendilerin, bedelini bir defada verip seni azat etmemi
kabul ederlerse yapaym.»

Bunun üzerine Berire durumu efendilerine anlatt. Onlar
da öyle dediler:

«— Velân bize ait olmazsa kabul etmeyiz.»

Hadisi rivayet eden Amre devamla öyle dedi: Sanyorum ki
Hz. Aie bu meseleyi Resûlullah (s.a.v.)'a anlatt. Resûlullah
(s.a.v.) da ona öyle dedi:

«— Onu satn al ve azat et. Çünkü velâ, azat edene
aittir.»14

• - - yi - I| • - ,
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20. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.), velây
satmay ve balamay yasak etti.16

îmam Malik, diledii kiilerle velâ anlamas yapmak kay-
diyle kendisini efendisinden satn alan köle hakknda derki:
Bu caiz deildir. Velâ, azat edene aittir.

Bir adam azat ettii kölesinin, diledii kimselerle velâ an-
lamas yapmasna izin verirse, bu caiz olmaz. Çünkü Resûlul-
lah (s.a.v.) «Velâ azat edene aittir» buyurmu, velây satma-
y ve balamay da yasak etmitir.

Efendinin, azat ettii kölenin diledii kiilerle velâ anla-
mas yapmasna izin vermesi ve bunu art komas caiz olduu
zaman, bu, velây balamak olur.

(14) Hafz der ki: Görünüüyle mürseldir. Malik'in ravileri bu konuda
ihtilafszdr. Buhar, Mükateb, 50/4.

(15) Buhar, Itk, 49/10; Müslim, Itk, 20/3. no:16.
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21. Rebîa b. Abdurmhnnn (r.a.)'dan: Zübeyr b. Avvam bir

köle satn alarak azat etti. Bu kölenin hür bir kadndan olma
erkek çocuklar vard. Zübeyr köleyi azat edince:

«— Çocuklarn velâs bana aittir» dedi. Çocuklarn annesini
daha önce azat eden efendiler:

«— Hayr onlarn velâs bize ait» dediler.

Davalarm Hz. Osman b. Affan (r.a.)'a götürdüler. O da ço-

cuklarn velâlannn Hz. Zübeyr'e ait olduuna hükmetti.

man Malik'e öyle rivayet edildi: Said b. el-Müseyyeb
(r.a)'e: «Hür bir kadndan doma çocuklar olan kölenin çocuk-

larnn velâs kime aittir?» diye soruldu. Said (r.a.) de öyle ce-

vap verdi: «Çocuklarn babas azat edilmeden köle olarak ölür-

se, çocuklarn velâs annelerini daha önce azat eden efendilere

aittir.»

imam Malik der ki: Azat edilen kölelerden lânetleerek bo-

anan kadnn çocuu, annesini azat eden efendilere mensup
olur. Annesinin efendileri onun da efendileri olur. Ölünce çocu-

a varis olurlar. Çocuk bir suç ilerse diyetini onlar verirler.

Babas, çocuun kendinden olduunu itiraf ederse çocuk
onun üzerine kaydedilir. Çocuun mirasn onlar alrlar. Çocu-
un velâs, babasn azat eden efendilere aittir. Çocuun mira-
sn onlar alrlar. Suçunun diyetini vermek onlara düer. Çocu-
un babasna da (daha önceki iftirasnn cezas olarak) had uy-

gulanr.

imam Malik der ki: Kocalar çocuun kendinden olduunu
kabul eden lânetleen ve hür olan kadnla, lânetleen ve azatl
kadn arasnda fark yoktur. Kocalar çocuun kendinden oldu-

unu kabul etmedii sürece hür kadnn çocuunun miras, an-

ne ve anne bir kardeler hisselerini aldktan sonra geri kalan
hazineye intikal eder. Azatl kadnn çocuunun geri kalan mi-
ras ise annelerini azat eden efendilerine pay edilir. Çünki bu
çocuklarn nesepleri ve baba tarafndan akrabalar yoktur. Ne-
sebi sabit olunca miras asabelerine16 kalr.

(16) Yalnz olduklar zaman mirasn tamamn, belirli hisse sahipleriyle bu-

lunduklar zaman, bu kiiler hisselerini aldktan sonra mirasn kalan-
n alanlara asabe denir.
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mam Malik der ki: Babas hür olan bir kölenin, hür bir

kadndan doma çocuu hakknda bizde ittifakla amel öyle-
dir: Dede, kölenin hür kadndan doma hür çocuklarnn baba-
lar köle olduu müddetçe çocuklarn varisi olur. Babalar azat

olunca çocuklarn velâs, babalarn azat eden efendilere rücu
eder. Köle olarak ölürse, velâ ve miras dedenin olur. Kölenin iki

hür çocuu olup babalar köle iken, bu çocuklardan biri ölse

velâ ve miras, babadan dedeleri alr.

Kocas köle, kendisi hamile iken azat edilen, sonra da he-

nüz doum yapmadan veya doum yaptktan sonra kocas azat

olan bir cariye hakknda imam Malik öyle der: Cariyenin kar-
_ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ — .

Çünkü annesi azat edilmeden önce bu çocua da kölelik sirayet

etmitir. Bu çocuk, annesi azat olduktan sonra ana rahmine
düen çocua benzemez. Çünkü annesinin azat edilmesinden
sonra ana rahmine düen çocuun babas, azat edilince onun
velâsn alr.

ter, o da bu izni verirse azat edilen kölenin velâs azat eden kö-

lenin efendisinin olur. Artk azat eden köle azat da olsa bu velâ

kendisine dönmez.

olur.

izin is-
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22. Abdülmelik, babas Ebû Bekir b. Abdurrahman b. el-

Haris b. Hiam'n öyle dediini rivayet etti: el-Âsi b. Hiam
öldü ve geride üç olunu brakt. Bunlarn ikisi anne-baba bir,
dieri baba bir kardeti. Anne-baba bir kardelerden biri öldü
ve geride mal ve azatl köleler brakt. Anne-baba bir kardei
bu mala ve o azatl kölelerin velâsna varis oldu. Sonra bu ço-
cuk da öldü, geride bir olu bir baba bir kardeini brakt. Olu
öyle dedi:

«— Babamn hissesine düen mal ve azatl kölelerin velâs
benim hisseme dümütür.»

Kardei:
«— Hayr, öyle deil, Senin hissene sadece mal dümütür.

Azatl kölelerin velâsna gelince, o sana dümemitir. Kardeim
bu gün ölse idi, söyler misin ben ona varis olmaz mym?» Ara-
larnda anlaamaynca Hz. Osman b. Aftan (r.a.)'n huzurunda
muhakeme oldular. Hz. Osman azatl kölelerin velâsnn karde-
ine dütüüne karar verdi.
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23. Abdullah'a babas Ebu Bekir b. Hazm öyle anlatt: Ben
Ebân b. Osman'n yannda otururken Cüheyne kabilesinden bir

grup insanla, el-Haris b. el-Hazreç oullarndan bir grup muha-
keme oldular.

Cüheyneli bir kadn, el-Haris b. el-Hazreç oullarndan b-
rahim b. Küleyb adl bir adamla evliydi ve kadn ölmü, geride

mal ve azatl köleler brakm ve bu kadna olu ile kocas varis

olmulard. Sonra bu çocuk ölünce varisleri öyle dediler:

«— Bu çocua annesinden dümü olan kölelerin velâs bi-

zimdir.» Cüheyne kabilesinden olanlar:

«— Hayr: Öyle olmaz. O azatl köleler bizim kzmzmdr.
Çocuu ölünce onlarn velâs bizim olur ve onlara biz varis olu-

ruz» dediler. Eban, azatl kölelerin velâsnn Cüheyne kabile-

sinden olanlara ait olduuna karar verdi.
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24. Said b. el-Müseyyeb der ki: Bir adam ölür geride üç o-
lunu ve azat etmi olduu kölelerin velâsm brakr. Sonra oul-

larndan ikisi ölür, geride çocuklarm brakr.

Bu üç çocukdan hayatta kalan azatl kölelerin velâsna va-

ris olur. O ölünce de kendi çocuklar ile kardeinin çocuklar

velâya eit olarak varis olurlar.
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13. ABENN MRASI VE YAHUD VE HIRSTYANIN
AZADETT KÖLENN VELÂSI
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25. imam Malik, îbn ihab'a Sâibe'nin17 mirasn sordu. îbn
ihab öyle cevap verdi: istedii kimseyle velâ anlamas ya-

par, ölürse velâsm kimseye vasiyet edemez. Miras hazineye
kalr. Suçlarnn diyetini hazine karlar.

imam Malik der ki: aibe hakknda duyduumun en güzeli

udur: aibe hiç kimseyle velâ anlamas yapamaz. Onun mi-

ras hazineye kalr. Suçlarnn diyetini de hazine karlar.

imam Malik der ki: Kölesi kendisinden önce müslüman
olan bir Yahudi ve Hristiyan bu köleyi satmaya zorlanmadan

(17) aibe, efendisinin azat etmek niyetiyle «Sen serbestsin» dedii kölesidir.
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azat etse, azat edilen kölenin velâs müslümanlara aittir, Azat

ettikten sonra, Yahudi ve Hristiyan, müslüman olsalar artk
velâ kendilerine dönmez. Fakat Yahudi veya Hristiyan kölesini

müslüman olmadan önce azat etse, bilahare köle müslüman ol-

sa, sonra da azat eden müslüman olsa, kölenin velâs azat ede-

ne döner. Çünkü azat ettikleri gün velâ kendisine aitti.

mam Malik der ki: Köleleri kendilerinden önce müslüman
olan, Yahudi ve Hristiyann müslüman çocuu bu köleye varis

olur. ayet köleleri (kendilerinden sonra), azad edilirken müs-
lüman olmu ise, daha önce müslüman olan Yahudi ve Hristi-

yan bir kiinin çocuunun bu müslüman kölenin velâsndan
hiçbir hakk yoktur. Çünkü ne Yahudi ne de Hristiyann velâ

hakk olmaz. Bu müslüman kölenin velâs, müslüman cemaate
aittir.
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1. MÜKATEBN HÜKMÜ
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1. Nafi'den: Abdullah b. Ömer öyle derdi: Mükateb, yapm
olduu mükatebe 1 anlamasndan üzerinde bir miktar borç kal-
dkça köledir.2

.
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2. îmam Malike rivayet olunduuna göre Urve b. ez-Zübeyr
ile Süleyman b. Yesar öyle derlerdi: Mükateb, kitabet anlama-
sndan kalan borcu olduu müddetçe köledir.

»
*

imam Malik der ki: Benim görüüm de budur.

îmam Malik der ki: Mükateb ölse, geride kitabet anlamasn-
dan arta kalan borçtan daha fazla mal braksa, mükatebe iken ya
da daha önce doan çocuklar olsa, bu çocuklar, borç ödendikten
sonra arta kalan mala varis olurlar.

(1) Kitabet, kölenin, efendisi ile anlaarak azat bedelini ödeyince hür olmak
üzere azat bedelini kazanmas için serbest braklmasdr. Mükateb, efendi-

si ile arasnda kitabet akdi olan köleye denir. Köle, çalp kazanarak azat

bedelini efendisine getirdii zaman hür olur. Mükateb, kazancna efendisi-

nin sahip oluu dnda, köle hükümlerine tabidir.

(2) Amr b.uayb -babas- dedesi senediyle merfu olarak gelmitir. Ebu Davud,
Itk, 28/1; bn Mace, Itk, 19/3; eybanî, 857.
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3. Humeyd b. Haya el-Mekki'den: bnül-Mutevekkil'in bir mü-
katebi, Mekke'de öldü ve geride mükatebe anlamasndan artaka-

lan borçlar, baka kiilere yapt borçlan ve bir de kzn brakt.
Mekke hakimi bu konuda hüküm veremedi. Abdulmelik b. Mer-
van'a mektup yazarak meseleyi sordu. O da kendisine u mektubu
yazd. «Önce halkn alacam öde. Sonra kitabet anlamasndan
kalan borcunu öde. Sonra geri kalan kz ile efendisi arasnda
taksim et.»

imam Malik der ki: Bizce köle istedii zaman efendi kitabet
anlamas yapmaya mecbur deildir. mamlarn hiçbirinin bir

adam kölesiyle mükatebe anlamas yapmaya zorladn duy-
madm. ittiime göre bu mesele bir alime sorulmu, o da öyle
demi: Yüce Allah «Haklarnda hayr görürseniz, onlarla
mükatebe anlamas yapn»3 buyurur.u iki âyeti de buna ilâ-

ve edermi: «ihramdan çktnz zaman avlann ^avlanabi-
lirsiniz)»4 «Namaz eda edilince yer yüzüne dadn ^dala-
bilirsiniz) ve Allah'n lütfundan isteyin»5

mam Malik der ki: Bu âyeti kerimelerdeki emir (yasak ettik-

ten sonraki) Allah'n insanlara izin verdii emirlerdir ve insanla-
rn üzerine vacip deildir. 5/h

imam Malik der ki: Baz alimler, yüce Allah'n «Onlara, size

vermi olduu Allah'n malndan verin» buyruu hakknda
öyle derler: Bunun manas udur: Bir kimse kölesiyle mükatebe
anlamas yapar, sonradan, ona borcundan belli bir miktarn in-

dirir.

imam Malik der ki: Alimlerden duyduum budur ve Medi-
ne'liler de böyle yapyorlard.6

imam Malik der ki: Bana öyle rivayet edildi: Abdullah b.

Ömer (r.a.) kölesi ile otuzbe bin dirheme muktebe anlamas yap-
t. Sonra onun borcunun son bebin dirhemini tenzil etti.

(3) Nûr sûresi, 33.

(4) Maide sûresi, 2.

(5) Cuma sûresi, 10.

(5/b) Yani ayetlerde geçen emir sigalan vücub deildin ifade eder. Dolaysyla
'mükatebe yapn' eklinde emir sigasyla gelen ibare, bu yoruma göre

'mükatebe yapabilirsiniz' eklinde izin ifade etmektedir.

(6) Medine'lilerin ameli —Resûlullah'n sünnetine uygun olduu için— imam
Malik'e göre ölçü yani delillerden biri oluyordu.
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mam Malik der ki: Bizce efendisi ile mukatebe anlamas ya-
pan kölenin mal kendisine aittir. Anlamada art koulmamsa
çocuu, mukateb olmaz.

Yahya, îmam Malik in mukateb hakknda öyle dediini duy-
du:

Cariyesi kendisinden hamile olan bir köle ile efendisi mukate-
be anlamas yapsalar, her ikisi de anlamay yaparken cariyenin

hamile olduunu bilmeseler, bu çocuk babasna tabi olarak bu an-
lamann içerisine girmez. Çünkü çocuk, bu anlamann dnda
kalr ve efendinin olur. Fakat cariye mükatebindir. Çünkü onun
maldr.

îmam Malik, bir kadnn oluyla kocasna bir mükateb miras
brakmas hakknda der ki: Bu durumda mükatep borcunu öde-
meden ölürse, Allah'n kitabna göre kocasyla olu bu kölenin mi-
rasn taksim ederler. Eer mükatep borcunu öder de ölürse bu
mükatebin miras, kadnn olunun olur. Kocasnn bu mirasta
hakk yoktur.

îmam Malik der ki: Bir mükatep, (kitabet akdi yapan köle) kö-

lesi ile mükatebe anlamas yapsa, baklr: Eer mükatep kölesine

yardm etmek istemise, bu da kölesine

lalyorsa, bu anlama caiz

mesi, borcunu ödemeye yardm etmesi, katkda bulunmas için

yapmsa, bu takdirdeyapt anlama caiz olur.

îmam Malik der ki: Bir efendi mükatebe cariyesiyle birleir de
cariye hamile kalrsa, cariye isterse, ümmü veled olur. Dilerse mü-
katebe anlamasna bal kalr. Eer cariye hamile olmamsa
mükatebe anlamas uyarnca hareket eder.

îmam Malik der ki: Bir kölede ortak olan iki kiiden biri, orta-nn izni ile ya da izinsiz köledeki hissesine karlk mükatebe an-

lamas yapamaz. Böyle bir anlamay ikisi birlikte yapmalar ge-

rekir. Çünkü kölenin yar azat olmasn gerektirecek olan kitabet

borcunu öderse bu anlama azat etme akdi olur. Köle ile hissesin-

de mükatebe anlamas yapan ortak, kölenin tamamnn azat
edilmesini istiyemez. Bu Resûlullah'n (s.a.v.) u buyruuna ayk-
rdr: «Bir kimse bir köledeki hissesini azat ederse köle
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onun namna adil bir ekilde kymetlendirilir» 7 Bizce itti-

fakla hüküm böyledir.

îmam Malik der ki: Hissesinde mükatebe anlamas yapan
efendi, hükmün böyle olduunu bilmez ve mükatep borcunu öde-

yince veya henüz ödemeden örenirse, mükatebden teslim ald
paray geri verir ve bu paray dier ortayla köledeki hisseleri

orannda paylarlar. Kitabet anlamas hükümsüz olur. Köle de

daha önceki gibi ikisi arasnda köle olarak kalr.

imam Malik der ki: ki kii arasnda ortak mükatebden, or-

miyecek kadar mal braksa ortaklar o mal alacaklar miktarma
paylarlar. Her ortak kendi hissesi kadar alr. Eer mükatep bor-

cundan daha fazla mal brakmsa, ortaklar geri kalan alacakla-

rn aldktan sonra arta kalan aralarnda eit olarak paylarlar.

Borcunu ödemekten aciz kalrsa, pein alan da dier ortandan
daha fazla alm ise, bu kii ortandan daha fazla ald fark or-

tana geri vermez. Çünkü aldn ortann müsaa-desiyle al-

mtr.
Köle aralarnda (yine eskisi gibi) yar yarya ortak olarak ka-

lr. Ortaklardan biri mükatebten alacandan indirim yapsa,

sonra dier orta alacann birksmn tahsil etse de, ileride mü-
kateb borcunu ödeyemez hale gelse, köle aralarnda ortak olarak

kalr. Alacann birksmn tahsil eden ortak, dier ortaa geri-

sin geri hiç birey vermez. Çünkü alacan almtr.
Bu mesele una benzer: ki kiinin ortak olarak bir adamdan

alaca vardr. Birisi alacan tecil etmi, dieri tecil etmeyerek

alacann birksmn tahsil etmitir. Sonra da borçlu iflas etmi-

tir. Alacan tahsil eden ortak, tahsil etmeyen ortaa alm oldu-

u paradan hiçbirey vermez.

(7) Kölenin geri kalan ksmnn azat edilebilmesi için bu ksmn deerlendiril-

mesi gerekmektedir. Halbuki yarsnda mukatebe anlamas yaplm ve o

ksm kendisi tarafndan kymetîendiriîmitir. Bu kymetlendirme geri ka-

lann da kymetlendirilmesine engel tekil ettiinden hadise muhalif ol-

maktadr. Bir deeri kalan ksmn parasn kendi vererek azat etmesi gerek-

mektedir. Halbuki kendi hissesinden para almaktadr. kinci olarak ortak-

lardan birisi mukateb anlamas yapnca, kölenin serbestçe çalp borcunu

ödemesi lâzmdr. Bir ksm bakasnn kölesi olduu müddetçe bu mümkün
olmaz.
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mam Malik der ki: Bizce ittifakla hüküm öyledir: Birden

fazla köle bir anlamada hepsi birden mükatebe anlamasna tabi

tutulursa, birbirlerine kefil olurlar ve birinin ölümüyle dierle-

rinden hiçbir indirim yaplmaz. Mukateblerden biri «ben aciz kal-

dm» dese ve çalmaktan vazgeçse, dier ortaklar onu gücü yetti-

i ilerde çaltrabilirler. Bu ekilde borçlarn ödemekte yardm-
larlar. Öyle ki bütün kölelerin, borçlarn ödeyip azat olmalary-

la o köle de azat olur. Ödemeyip köle olarak kalrlarsa, o da öteki-

lerle köle olur.

îman Malik der ki: Bir köleyle efendisi mükatebe anlamas
yapsa, kölenin ölmesi ya da borcunu ödemekten aciz olmas halin-

de müslümanlar arasndaki teamül, baka birinin kölenin borcu-

nu üzerine almas eklinde deildir. Çünkü bir kölenin, efendisine

olan borcunu, efendi kabullenenden alrsa, haksz yere alm olur.

Mükatebi o ahsa satm da olmaz. Mükatebin borcuna karlk
alnm olan mal, o mal veren adamndr. Mükateb azat olmaz.

Dolaysiyle o mal, efendinin azat edemedii bir kölenin karln-
da alm olduu mal saylr. Mükateb borcunu ödemekten âciz ka-

lrsa efendisinin mülkiyetine köle olarak döner. Çünkü kitabet

borcu, efendiye bakas tarafndan ödenebilecek sabit bir borç de-

ildir. Kitabet borcu öyle bir eydir ki mükateb onu ödedii takdir-

de azat olur. Mükateb, borçlu olarak ölürse, efendisi alacakllara

kitabet alacana karlk ortak olmaz. Bu konuda alacakllar

efendiden önce gelirler. Kitabet borcunu ödeyemeyen kölenin, ba-
ka borçlar da varsa efendisinin mülkiyetine köle olarak döner.

Borçlar bu kölenin zimmetinde sabit olur. Alacakllar, alacakla-

rn kölenin bedeline mahsub ederek efendi ile kölede ortak ola-

mazlar.

îmam Malik der ki: Bir grup köle, birlikte tek bir kitabet an-

lamas yapsalar, aralarnda da birbirlerine varis olacak akraba-

lk balar yoksa, bu köleler, ödemede birbirlerinden sorumludur-

tamamn ödeyinceye kadar hepsi köle ola-

azat ol

maz. içlerinden bin ölür ve geride dier
rndan daha fazla mal brakrsa, o kölelerin borcunun tamam bu

maldan ödenir. Geriye fazla birey kalmamsa, o da efendisinin

olur. Bu fazlal, birlikte kitabet anlamas yaptklar dier ar-

kadalar alamazlar. Dier mükateblerin kitabet borçlar ölenin
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malndan hisselerine göre ödendikten sonra sra efendiye gelir.

Çünkü ölen onlarn borcunun ödeme sorumluluunu üzerine al

mtr. Onlara, ölenin malndan azat olabilecekleri kadar ödeme

leri lâzm gelir. Ölen mükateb'in kitabet akdi yaplrken domam ve kitabet anlamasna girmemi hür bir çocuu varsa, baba

sna varis olamaz. Çünkü mükateb ölünceye kadar azat edilme

mitir.
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5. mam Malike öyle rivayet olundu: Hz. Peygamber (sa.v.)'in

hanm Ümmü Seleme, altn ve gümü karlnda mükateble-
rinden ilikisini kesti. (Yani mükatebler hür oldular).

îmam Malik der ki: îki kii arasnda müterek olan mükateb
hakknda bizce ittifakla hüküm öyledir: Bu ortaklardan birisi-

nin, kendi hissesi karlnda dier ortan izni olmadan müka-
teble ilikisini kesmesi caiz deildir. Çünkü köle ve mal her ikisi

arasnda ortak olduundan birinin, dierinin izni olmakszn kö-

lenin malndan almas caiz görülmemektedir. Ortaklardan birisi

mükatebten ilikisini kesse, dier ortak kesrnese, sonra ilikiyi ke-

sen ortak ilikiyi kesme ilemini tamamlarsa, sonradan mükateb
mal brakarak ölse ya da kitabet borcunu ödemekten aciz kalsa,

ilikiyi kesen ortak, kölenin malndan alamad gibi, dier orta-

na ilikisini keserken aldn geri vererek köledeki hissesine

tekrar sahip olamaz. Fakat mükatebden ilikisini ortann izniy-

le kesmi ise, daha sonra mükateb kitabet borcunu ödeyemez hale

gelmi ise, ilikiyi kesen ortak, ilikiyi kesme karlnda alm
olduu paray verip köledeki hissesine tekrar sahip olmak isterse

olabilir. Köle mal brakarak ölmü ise, mükatebe anlamasn de-

vam ettiren, kölenin malndan geri kalan kitabet alacan alr,
sonra da geri kalan maln ilikiyi kesenle, ortaklk hisseleri ora-

nnda paylarlar. ki ortaktan biri mükatebden ilikisini keser,

dier ortak, mükatebe anlamasn devam ettirir, sonra da köle ki-

tabet borcunu ödeyemez hale gelirse, ilikisini kesene: «Eer sen

ilikini keserken aldn parann yarsn verirsen köleye yar ya-

rya ortak olacaksn» denir, o da kabul etmez ise, köle tamamen
mükatebe anlamasna devam eden ortan olur.

îmam Malik der d: Ortaklardan biri, ortann izniyle müka-
tebten ilikisini keser, dier ortak da sonradan ilikisini kesen or-

tak kadar ya da daha fazlasn mükatebe alacana karlk alr,

sonra da mükateb, mükatebe borcunu ödeyemez hale gelirse, mü-
kateb aralarnda ortak olur. Çünkü mükatebe anlamasna de-

vam eden ortak mükatebten alacan almtr. ayet mükatebe
anlamasna devam eden ortak ilikiyi kesen ortaklardan daha az
alm, sonra da mükateb, mükatebe borcunu ödeyemez hale gel-

mise, ilikiyi kesen ortak ald parann fazlasnn yarsn orta-

na verip kölenin yarsna ortak olmak isterse, olabilir. stemez-
se, kölenin tamam ilikiyi kesmeyen ortan olur. Mükateb, miras
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brakarak ölmü ise ilikiyi kesen ortak dier ortakdan fazla ola-

rak ortann yar hissesini ona verip mirasa ortak olmak isterse

olabilir. likiyi kesmeyen ortak, ilikiyi kesen ortak kadar, ya da
daha fazla almsa, miras aralarnda köledeki hisseleri orannda
paylatrlr. Çünkü ilikiyi kesmeyen ortak hakkn almtr.

îmam Malik der ki: ki kii, bir mükatebte ortaktrlar, birisi

hissesinin yarsnda ortann izniyle ilikisini kesmi, sonra ili-

kisini kesmeyen ortak ilikisini kesen ortaktan daha az para al-

mtr. Sonra da mükateb kitabet borcunun ödeyemez hale gelmi-
tir, ilikiyi kesen ortak, öteki ortandan fazla olarak aldnn ya-
rsn ortana geri verirse, köleye yar yarya ortak olurlar. Eer
bu paray geri vermek istemez ise, ilikisini kesmeyen ortak, orta-nn mükatebteki ilikisini kestii hisseyi de alr.

îmam Malik der ki: Bu öyle açklanabilir: tki kii, bir köleye

yar yarya ortaktr. Her iki ortak da birlikte bu köleyle mükatebe
anlamas yapmlardr. Sonra ortaklardan biri kendi hissesinin

yarsnda, yani mükatebin dörtte birinde ortann izniyle ilikiyi

kesmitir. Sonra mükateb de borcunu ödeyemez duruma dümü-
tür. likiyi kesene öyle denir: «stersen ortann aldndan faz-

la olarak aldnn yarsn ortana geri ver, köle aranzda ortak

olsun.» Eer verirse köle ikisi arasnda yar yarya ortak olur. a-
yet vermez ise ilikiyi kesen ortan ilikiyi kestii hissesi, ilikiyi

kesmeyen ortan olur. Zaten bu ortak kölenin yar hissesine sa-

hipti. Bununla birlikte, kölenin dörtte üçüne sahip olmu olur. Kö-
lenin dörtte biri de ilikiyi kesenin olur. Çünkü ilikiyi kesen or-

tak, ilikiyi kestii kölenin dörtte birinin bedelini geri vermeyi ka-

bul etmemitir.

îmam Malik der ki: Bir mükatebten efendisi ilikisini keser ve

onu azat eder, ilikiyi kesmesi karlnda alaca paradan geri

kalan da üzerine borç olarak kaydeder, sonra mükateb plür ve bu
mükatebin baka kiilere de borcu vardr. Bu durumda efendi, di-

er alacakllarla birlikte bu alacan alamaz. Dier alacaklla-

rn öncelik haklar vardr.

îmam Malik der ki: Baka kiilere borcu olan bir mükatebin
efendiyle ilikiyi kesme anlamas yapma hakk yoktur. Böyle
olunca köle hürriyetine kavuur ve hiçbir mal kalmayabilir. Zira
alacakllar, alacaklarn efendiden daha önce alma hakkna
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sahiptirler. Bu sebeple, mükatebin böyle bir anlama yapmas
caiz deildir.

imam Malik der ki: Bir efendi, kölesi ile mükatebe anlamas
yapar sonra altn karlnda ilikisini keser. Bunu yaparken
ilikisini kesmesi karlnda alaca altn pein ödemesi arty-
le mükatebe borcundan indirimde bulunur. Bizce bunda bir mah-
zur yoktur. Ancak bunu ho görmeyenler de vardr. Çünkü efendi,

mükateb borcunu normal borç mesabesine indirmitir. öyle ki:

Bir kii, baka bir kiiye belli bir zamana kadar borçlanmtr.
Alacakl ona indirim yapm, o da borcunu pein olarak ödemi-
tir. Mükatebin borcu bu borca benzemez. Bu, mükatebin bir an ön-
ce hürriyetine kavuabilmesi maksadyla efendisine mal vermek
üzere aralarnda yaptklar ilikiyi kesme anlamas neticesinde

verilmesi gereken maldr. Bu sebeple, hürriyetine kavuan bu kö-
lenin miras, ahitlik ve hudud (hükümleri) haklar sabit olur ve
hürriyete kavumann haklarn elde eder. Artk dirhem karl-
nda dirhem, altn karlnda altn satn alamaz. (Faiz mua-
melesi yapamaz) Bu kii, kölesine öyle diyen kimseye benzer: «u
kadar dinar bana getirirsen sen hürsün.» Köleye bu söyledii
miktardan indirim yapar da, ona öyle der: «Bana bundan daha
azn getirirsen sen hürsün.» Bu zimmette sabit bir borç olmaz. a-
yet sabit bir borç olsayd, mükatebin ölmesi veya iflas etmesi ha-
linde alacakllaryla birlikte taksime itirak ederek mükatebin
maln beraberce bölerlerdi.
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6. îmam Malik dor ki: Diyet ödemeyi gerektirecek ekilde bir

ahs yaralayan mükateb hakknda duyduumun en güzeli u-
dur: Mükatebin, kitabet borcuyle birlikte bu yaralamann diyetini

verebilecek gücü varsa diyeti öder ve kendisi mükateb olarak kalr.

Eer her ikisine gücü yetmez ise yaralamann diyetini öder. Çün-
kü kitabet borcunu ödemeyip önce yaralamann diyetini ödemesi
gerekir. ayet yaralamann diyetini ödemekten de acizse, efendisi

isterse bu yaralamann diyetini verir kölesine sahip olur, köle

onun mülkü haline gelir. Dilerse yaralya köleyi teslim eder. Efen-

di üzerine artk köleyi teslim etmekten fazla bir sorumluluk yok-

tur.

îmam Malik der ki: Birlikte mükatebe anlamas yapan bir

grup köleden biri diyet gerekecek bir yaralama yapsa, yaralayana
ve dier mükatebe anlamasnda ortak olduu kiilere «hep birlik-

te bu yaralamann diyetini ödeyin.» denir. Eer öderlerse mükateb
olarak kalrlar. ayet ödemeyip aciz kalrlarsa, efendileri isterse

bu yaralamann diyetini verir, mükatebe akidleri bozulur, köleli-

e dönerler. Dilerse sadece yaralayan yaralya teslim eder, dier
mükatebler de arkadalarnnyapm olduu bu yaralamann di-

yetini veremedikleri için mükatebe anlamalar bozulur, köle ola-

rak kalrlar.

îmam Malik der ki: Bizce ittifakla hüküm öyledir: Mükateb
diyet gerekecek derecede yaralansa veya mükatebin, mükatebe an-
lamasnda kendisiyle beraber olan çocuklar yaralansa, bunla-
rn diyeti deerce kölelerin diyeti kadardr. Diyetlerinden alnan-
lar, mükatebe anlamas yaptklar efendilerinin alacana kar-
lk verilir. Bu mükatebin geri kalan borcuna mahsub edilir.

Mükatebin yaralanmasnn diyetinden efendinin ald kadar
borcundan düülür.

mam Malik der ki: Bunun açklamas öyledir: Mesela köle

üç bin dinara mükatebe anlamas yapm olsun, efendisinin

ne iki bin dinar daha verirse hür olur. Eer daha önce mükatebin
kitabet borcundan bin dinar kalm ise, yarasnn diyetinden de
efendisinden bin dinar almsa köle azat olur. ayet mükatebin
diyeti efendisine kalan kitabet borcundan daha fazla ise mükate-
bin efendisi geri kalan kitabet alacan alr ve mükateb hürriyeti-

ne kavuur Mükatebin kitabet borcundan arta kalan ksm müka-

Mükateh
», efendisi-
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tebindir. Kitabet borcu ödenmeden yemesi ve harcamas için yara-

larnn diyetini mükatebe vermek doru deildir. Eer bu köle bor-

cunu ödemekten aciz olursa efendisine (yaralanmadan dolay) tek

gözlü veya eli kesik ya da kötürüm bir vaziyette köle olarak döner.

Efendisi anlamasn sadece kölenin mal ve kazanc üzerine yap-

m olup çocuunun bedeli ve vücudunun diyetinden çocuuna ye-

mesi ve harcamas için düen mal üzerine yapmamtr. Ancak

mükatebin kendi yaralarnn diyeti ve mükateblii srasnda do-

an veya kita t

lan alacana
dahil edilen çocuklarn diyeti, ka-
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7. mam Malik der ki: Bir ^inin mükatebini satn alan adam
hakknda duyduumun en güzeli udur: Bu mükatebin efendisi

dinar veya dirhem karl mükatebe anlamas yapmsa onu
satamaz. ayet herhangi bir ticari eya karlnda pein olarak
mükatebe anlamas yapmsa (bedelini henüz almamsa) sata-

bilir. Çünkü pein deil de veresiye anlama yapmlarsa borcu,
borç karlnda satmak olur ki borcun borç karlnda satl-

mas yasak edilmitir.

îmam Malik der ki: Efendisi, mükateble deve, sr, koyun ve

köle gibi bir ticari mal karlnda pein olarak mükatebe anla-
mas yapsa, bu mükatebi müteri altn veya gümü veya yukarda
saylan ticari eyalarn dnda bir eya ile satn alabilir.

mam Malik der d: Mükateb hakknda duyduumun en güze-
li udur: Mükateb satlacaksa, pein olarak sat bedelini efendi-

sine ödeyecek gücü de varsa, satn alacak olan müteriden kendisi-

ni satn almas azat olmak demektir. Azat olmak ise dier vecibe-

ler arasnda önde gelir. Mükateble, mükatebe anlamas yapan
ortaklardan biri mükatebin yars veya üçte biri veya dörtte biri ya
da mükatebdeki herhangi bir hissesini satsa, mükatebin satlan
bu hissede üfâ hakk yoktur. Çünkü bu hisseyi almakla, o hissede

kesin olarak hürriyetine kavuma akdiyapm olur. Mükateb bu
anlamay ortaklarn izni olmadan yapamaz. Çünkü satlan his-

se ile mükateb tam bir dokunulmazlk kazanmaz. Mal haczedil-

mitir. Kendisinin bir hissesini satn almasyla mal harcanaca
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için mükatebe anlamasnn gereklerini yerine geti
den korkulur. Mükatebin hisselerden birini almas, tamamn sa-

tn almaya benzemez. Ancak geri kalan kitabet anlamas yapan
efendiler izin verirlerse satlan hisseyi öncelikle alabilir.

imam Malik der ki: Mükatebin taksitlerinden birini satmak
caiz deildir. Çünkü taksit satmakta belirsizlik vardr. Mükateb
borcunu ödemekten aciz olursa borcu hükümsüz olur. Mükateb

^.re borcu varken ölür veya iflas ederse taksidini satn
n kendi hissesi karlnda alacakllar alacaklarn alr-

beraber olup hiçbir ey alamaz. Mükatebin taksitle-

olan kii efendi mesabesinde olup mükatebin efendisi

ise kitabet alacana karlk mükatebin dier alacakllar ile ma-
ln taksime itirak edemez. Efendinin kölesi üzerinde toplanan
harac da böyledir. Bu haraca karlk efendi dier alacakllarla
birlikte mal taksimine itirak edemez.

imam Malik der ki: Mükateb, mükatebe borcunu, kitabette ya-
zl olan mal ve eyadan deiik ya da ayn mal ve eya karln-
da pein veya veresiye satn almas caizdir.

îmam Malik der ki: Mükateb ölüp geride bir ümmü veled cari-

ye ile, bu cariyeden veya baka kadndan doma
da bunlarn
larn ödeyemiyeceklerinden korkutursa, babalarnn ümmü vele-

di o çocuklarn annesi olsun veya olmasn, kitabet borçlarnn
hepsini ödiyebilecek deerde ise satlr, borçlar ödenir ve onlar da
hürriyetlerine kavuurlar. Çünkü bu durumda babalar da bu
artlar içerisinde ümmü veledin satlmasna engel olamazd. Ca-
riyenin bedeli kitabet borçlarn ödemeye kâfi gelmez ve bu cariye

ve çocuklar da çalp kazanabilecek güce sahip deillerse, hepsi
tekrar efendilerine köle olurlar.

îmam Malik der ki: Bir kii, mükatebin kitabet borcunu efen-

disinden satn alsa mükateb kitabet borcunu kendisine ödemeden
ölse bize göre bu ahs köleye varis olur. Eer mükateb, kendisine
kitabet borcunu ödeyemez hale gelirse, köle o ahsn olur. ayet
mükateb kitabet borcunu satn alan kiiye ödeyerek hürriyetine

kavusa, velâs kitabet anlamasn yapan efendisinin olur. Kita-

betini satn alan ahsn kölenin velâsnda hiçbir hakk olmaz.
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8. mam Malike öyle rivayet olundu: Bir kii kendi adna ve
çocuklar adna kitabet anlamas yapm, sonra da ölmütür. Ur-
ve b. Zübeyr ile Süleyman b. Yesâr'a u sual soruldu:

«— Bu çocuklar babalarnn yapm olduu kitabet borcunu
ödemeye çalacaklar m, yoksa bu çocuklar köle mi olmulardr?»

Onlar da öyle cevap verdiler:

«— Evet babalarnn yapm olduu kitabet anlamasnn
borcunu ödemek için çalacaklar, babalarnn ölümünden dolay
onlara hiçbir indirim yaplmaz.»
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man Malik der ki: Çocuklar çalamayacak kadar küçük ise,

büyümeleri için beklenmez ve bu çocuklar babalarnn efendisinin

kölesi olurlar. u kadar var ki babalar, onlar çalabilecekleri ça-

a gelinceye kadar taksitlerini ödeyebilecek kadar mal brakm-
sa, derhal köle olmazlar, bu maldan onlar adna büyüyüp çala-
bilecekleri zamana kadar ödenir. Büyüdükleri zaman borçlarn
öderlerse hürriyetlerine kavuurlar. Ödeyemezlerse köle olurlar.

imam Malik der ki: Bir mükateb ölür ve geride kitabet borcu-

na kâfi gelmeyecek kadar bir mal brakr. Geride bu kitabet anla-
masnda ortak olan bir çocuk ile bir de ününü veled vardr. Ümmü
veled hepsinin adna çalp bu paray ödemek istemektedir. Üm-
mü velede güveniliyorsa ve çalabilecek güce de sahipse, bu mal
kendisine verilir. ayet güvenilmez ve çalabilecek gücü de yoksa,

bu mal ona teslim edilmez. Kendisi ve çocuk, mükatebin efendisine

tekrar köle olurlar.

îmam Malik der ki: Aralarnda akrabalk olmayan bir toplu-

luk birlikte bir mükatebe anlamas yapsalar da bir ksm sorum-
luluklarn yerine getirmeyecek hale gelse ve dier ksm da hepsi

hürriyetlerine kavuana kadar çalsalar, bu çalan kiiler çal-
mayan kiilerin adna ödemi olduklar paray hisseleri orannda
onlardan alabilirler. Çünkü bu köle topluluu birbirlerine kefil-

dirler. 9.

(8) eybanî, 859.
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7. ZAMANI GELMEDEN BORCUNU ÖDEMES HALNDE
MÜKATEBN HÜRRYETNE KAVUMASI
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9. Rabîa b. Ebî Abdurrahman ve dierleri öyle anlatyorlar:

el-Furâfisa b. Umeyr el-Hanefi'nin bir mükatebi vard. Bu müka-

teb kitabet borcunun hepsini efendisine ödeyeceini bildirdi. el-

Furâfisa, bu teklifi kabul etmeyince, mükateb o gün Medine valisi

olan Mervan b. Hakem'e bavurarak durumu anlatt. Mervan, el-

Furâfisa'y huzuruna çararak ona bu teklifi kabul etmesini söy-

ledi. O da kabul etmedi. Bunun üzerine Mervan, mükatebten ma-

ln teslim alnp hazineye konulmasn emretti ve mükatebe de

öyle dedi:
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«— Git. Hür oldun.»

el-Furâfisa bu durumu görünce mal teslim ald.

îmam Malik der ki: Bizce mükateb bütün taksitlerini daha za-

man gelmeden öderse caizdir. Efendisi bunu kabul etmemezlik

yapamaz. Çünkü kölenin borcunu ödemesi ondan bütün artlar
veya hizmet etme artlarn ya da sefere çkma artlarn kaldr-

mtr. Kölelik sebeplerinde bazlar kalm olsayd köle tamamen
hürriyete kavuamaz, dokunulmazl tamamlanmaz, ahitlii
kabul edilmez, miras sabit olmaz ve buna benzer ileri yapamazd.
Köle hürriyetine kavutuktan sonra efendisinin ona herhangi bir

hizmet yapmay art komas da doru deildir.

mam Malik der ki: iddetli bir ekilde hastalanan mükateb,

beraberinde kitabet anlamasna itirak eden olu yoksa, hür va-

rislerinin kendisine varis olabilmelerini temin için bütün taksitle-

rini efendisine ödemek istese ödeyebilir. Çünkü mükatebin bütün
taksitleri ödemesiyle hürriyetine kavuur, ahitlii kabul edilir,

dier kiilere olan borcunu itiraf etmesi ve vasiyyet etmesi caiz

olur. Efendisi «Benden maln kaçrd» diyerek mükatebin bütün
taksitlerini ödeme teklifini kabul etmemezlik yapamaz.
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8. HÜRRYETNE KAVUAN MÜKATEBN MRASI
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10. imam Malike öyle rivayet olundu: Bir mükatebte ortak

olan iki kiiden biri, hissesini azat etti. Mükateb de bir çok mal b-
rakarak öldü. Saîd b. Müseyyeb'e bi mükatebin mirasnn nasl
taksim edilecei soruldu. O da öyle cevap verdi: «Kitabet anla-

masna devam eden kiiye geri kalan alaca verilir. Sonra artan

mal aralarnda eit olarak her iki ortak taksim ederler.»

mam Malik der ki: Bir mükateb mükatebe anlamas yapar

ve hürriyetine kavuursa öldüü gün ona kendisiyle mükatebe an-

lamas yapann erkek çocuu veya asabelerinden en yaknlar va-

ris olur.

îmam Malik der ki: Azat edilen her köle de buna

le hürriyetine kavuup velâs vereseye kaldktan sonra

miras kendisini azad eden efendisinin en yakn erkek çocuu veya

asabesine intikal eder.
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imam Malik der ki: Hepsi birlikte bir mükatebe anlamas
yaptklar takdirde ve içlerinde kitabet anlamasna dahil veya

mükateblik srasnda domu çocuu olan bulunmazsa karde-
lerle çocuklar arasnda fark yoktur. Bu kardelerden birinin an-

lamaya dahil bir çocuu varsa, sonra da mal brakarak ölse, bu
maldan hepsinin mükatebe borçlar ödenir ve hepsi hürriyetlerine

kavuurlar. Borçlar ödendikten sonra artan mal, ölenin karde-
lerinin deil, çocuunun olur.
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9. MÜKÂTEB'E LÂVE ARTLARIN LER SÜRÜLMES
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11, îmam Malik öyle rivayet etti: Bir efendi kölesiyle altn ve-

ya gümü karl mükatabe anlamas yapm ve buna ilâveten

anlamada kölenin sefere çkmasn veya hizmet etmesini veya

kurbanlk vermesini de art komutur. Bunlarn isimlerini de te-

ker teker beyan etmitir. Sonra mükateb zaman gelmeden taksit-

lerini ödeyebilecek hale gelmitir.

imam Malik der ki: ayet mükateb üzerindeki bu art devam
ederken taksitlerinin tamamn öderse hürriyetine kavuur ve hür

met etmek gibi ileri sürülen artlar mükatebin ahsyla ilgili ise,

bu artlar düer ve efendisinin bu hususta en ufak bir hakk ol-

maz. Yok, artlar kurbanlk veya ödenmesi icab eden maddi eyler

ise, bunlar altn ve gümü para mesabesinde olup deerlendirilir

ve mükateb bunlar da taksitleriyle birlikte efendisine öder. Bun-
lar taksitleriyle birlikte ödeyinceye kadar da hürriyetine kavua-
maz.

îmam Malik der ki: ttifakla kabul edilen, mükateb, on sene

ne yapar. Velâs, azat edenin erkek çocuuna veya asabelerine ka-

lr.

îmam Malik der ki: Bir efendi, mükatebine «Ben izin verme-

den sefere çkamazsn, evlenemezsin ve memleketimden ayrla-

mazsn. Benden izin almadan bunlardan birini yaparsan müka-
tebe anlaman feshederim» diye art kosa, bu anlamay bozmak
efendinin elinde deildir. Mükateb bu yasaklardan birine uyma-
sa, efendisi konuyu hakime götürür. Bununla birlikte efendisi bu
artlar komu olsun veya olmasn kendisinden izinsiz mükate-

bin evlenmek, sefere çkmak ve efendisinin memleketinden ayrl-

mak hakk yoktur. Zira efendi kölesiyle yüz dinar karlnda
mükatebe anlamas yapm olsa, kölenin bin dinar ya da daha
fazla paras olsa, imdi bu köle gider, bir kadnla evlenir ve bütün
maln ona mehir olarak verir ve böylelikle mükatebe borcunu Öde-

mekten aciz kalrsa, efendisine tekrar fakir olarak köle olur veya

mükateb sefere çksa da onun bulunmad bir srada taksitleri-

nin zaman gelse, zamannda ödememek, ne onun hakkdr, ne de

efendisi beklemeye mecburdur. Bununla beraber bütün bunlar
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12. mam Malik der ki: Bir mükatebin, efendisinin izni olma-
dan kölesini azat etmesi caiz deildir. Efendisinin izniyle kölesini

azat eden bir mlikateb, sonra hürriyetine kavuursa, kölesinin

velâs kendisinin olur. mükateb hürriyetine kavumadan ölürse,

azat ettii kölesinin velâs efendisine aittir. Kendisi de hür olunca,

önce hürriyetine kavuan mükatebinin velâs kendisine döner.

Eer borcunu ödemeden ölür, ya da ödemekten aciz olursa hür
olan çocuklar onun velâsna varis olamazlar. Çünkü babalarnn
velâ hakk sabit olmamtr. Zaten bu velâ hakk, hürriyetine ka-
vuamadkça da sabit olmaz.

îmam Malik der ki: Bir mükatebe ortak iki kiiden biri alaca-

ndan vazgeçip dieri vazgeçmez, sonra mükateb mal brakarak
ölürse, vazgeçmeyen ortak geri kalan alacan alr, sonra maln
aratrnda tpk ölen kölede olduu gibi taksim ederler. Çünkü bi-

rinci ortan yapt, mükatebi azat etmek deildir. O sadece ala-

candan vazgeçmitir.

îmam Malik der ki: Aadaki u meseleler, bu hususu açkla-
maktadr:

Bir kii ölür geride bir mükateb ile erkek ve kz çocuklar bra-
kr da bu çocuklardan birisi mükatebdeki hissesini azat ederse, bu
kiinin velâda hakk olmaz. Köle mükatebe olmasayd, o zaman
onu azad eden erkek veya kadnn velâ hakk sabit olurdu.

Bu vereseden biri mükatebteki hissesini azat eder, sonra mü-
kateb kitabet borcunu ödeyemezse, hissesini azat eden kiiye mü-
katebin azat etmedii kalan ksmnn kymeti ödettirilmez. Vera-
set yoluyla intikal eden mükatebteki hissesini azat etmek normal
azat etmek saylsayd, mükatebin azat edilmeyen ksm deerlen-
dirilir ve azat eden ahs malndan o ksm öderdi. Nitekim, Resû-
lullah (s.a.v.): «Bir köledeki hissesini azat eden kii adna
köle adaletli bir ekilde deerlendirilir. (Yani kölenin geri
kalan ksmn da kendi malndan ödemek suretiyle köle ta-

mamen hürriyetine kavuur). Mal yoksa yalnz hissesini
azat etmi olur» buyurmutur.

îmam Malik der ki: Müslümanlarca üzerinde ittifak edilen te-

amüle göre, mükatebteki hissesini azat eden kiiye, azat edileme-

yen hisseler malndan ödettirilmek suretiyle azat ettirilmeye zor-
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lanamaz. ayet böyle yapm olsayd, hürriyetine kavuan köle-

nin, velâs tamamen o kiiye ait olur, dier ortaklarn velâda bir

haklar olmazd.

Yine müslümanlarn tatbikatna göre mükâtebin velâs mü-
kateble mükatebe anlamasn yapan kiiye aittir. Mükâtebin
efendisine varis olan kadnlar mükatebdeki hisselerini azat etse-

ler, mükâtebin velâsnda haklar olamaz. Onun velâs, yalnz
efendisinin erkek evlatlar ile erkek asabelerinin hakkdr.



74

IL MÜKATEBN AZAT EDLEMEYECE DURUMLAR

13. mam Malik der ki: Bir kitabet anlamasna dahil bir

grup köleden birini, efendisi dier arkadalarna danmadan ve

onlarn rzasn almadan, azat edemez. Eer köleler çocuk iseler,

onlara danmas gerekmez.

îmam Malik der ki: Çünkü efendinin azat edecei köle bazan
bütün arkadalar adna çalp onlarn hürriyete kavumalar
için kitabet borçlarn öder. Efendi de arkadalarnn borçlarn
ödeyip kölelikten kurtaracak olan kiiyi seçip azat etmi olur ki,

bu dier kölelerin kalan borçlarn ödeyememelerine sebep olur.

Efendi bu hareketiyle sadece kendi menfaatlerini düünmü ola-

candan, geri kalan mükateblerin aleyhine olacak bu tasarrufu

kabul edilmez. Nitekim Resûlullah (s.a.v.): «(slâmda) asla za-

rar görmek ve hiç kimseye zarar vermek yoktur.» buyur-
mutur. Efendinin yapmak istedii ise büyük bir zarardr.

îmam Malik der ki: Mükâtebe anlamas yaplan köle grubu
içerisinde kitabet borcunu hiç ödememi ve ödemeye yardm ol-

mayan güçsüz, çok yal mükatebi ve çocuu efendileri azat edebi-

lir.
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12. MÜKATEB VE ÜMMÜ VELEDN AZAT ETMEK
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14. îmam Malik der ki: Bir adam kölesiyle mükatebe anla-
mas yapm, sonra mükateb bir ümmü veled brakarak ölmü, ki-

tabet borcundan da artakalan borcu olup bu borca yetecek kadar

baka mal da brakmtr. Bu mükateb, kendisi ölünceye kadar
hürriyetine kavumamsa ve kalan kitabet borcunu ödemek sure-

tiyle kendilerini ve dolaysyla da babalarnn ümmü veledini

azat edecek çocuklar yoksa, ümmü veledi, ölünceye kadar cariye

olarak kalr.

mam Malik der ki: Mükateb, kölesini azat eder veya malnn
bir bölümünü sadaka verir, hürriyetine kavuuncaya kadar da

mükatebinin yapm olduu bu tasarrufu efendisi örenemezse,

mükatebin yapm olduu bu tasarrufgeçerli olur ve bundan dön-

me hakk da yoktur. Eer efendisi, mükateb hürriyetine kavuma-

dan bunu örenir ve kabul etmez ve onaylamazsa mükateb hürri-

yetine kavuunca, o köleyi tekrar azat etmeye ve o sadakay tekrar

vermeye mecbur deildir. Ancak kendi istei ile yapabilir.
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13. MÜKATEBÎ AZAT ETMEY VASYYET
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15. îmam Malik der ki: Ölürken efendisinin azat ettii müka-
teb hakknda duyduumun en güzeli udur: Mükateb satld
takdirde kymeti, mükatebe borcu ile eitse, ölen efendisinin mal-
nn üçte birine maJsuben hiç bir ilem yaplmaz. Eer kymeti, ka-

lan mükatebe borcundan az ise, aralarndaki fark, efendinin üçte

bir malna mahsuben indirilir. Kalan borcunun kaç dirhem veya

kaç dinar olduuna baklmaz. Zira mükateb öldürülse, katili sa-

dece öldürüldüü günkü kymetini öder. Yaralansa, yaralayan
yalnz yaralad günkü diyetini öder. Burada da mükatebe bor-

cunun kaç dirhem veya kaç dinar olduuna baklmaz. Çünkü mü-
kateb, kitabet borcunu bitiremedikçe köle saylr.

ayet mükatebin kitabet borcu kendi kymetinden daha az ise,

kalan borcu ölen efendisinin üçte bir malndan mahsub edilir.

Çünkü ölen efendisi, mükatebine kalan kitabet borcunu brakm
olup, mükatebten kalan kitabet borcunun alnmamasn vasiyyet

etmi olur.
I

mam Malik der ki: Bu son ksmn açklamas öyledir: Mese-

la mükatebin kymeti bin dirhem olsa, mükatebe borcundan da sa-

dece yüz dirhem kalm bulunsa, efendisi de kalan bu yüz dirhe-

min mükatebe balanmasn vasiyyet etse, bu yüz dirhem efendi-

sinin malnn üçte birini karlyorsa mükateb hürriyetine

kavuur.
îmam Malik der ki: Bir kimse kölesiyle ölmek üzere iken

mükatebe anlamas yapsa mükateb köle olarak kymetlendirilir.
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Eer efendisinin üçle bir mitli, kölesinin bedelini karlyorsa, bu

anlama caizdir.

mam Malik der ki: Bunun açklamas öyledir: Kölenin ky-

meti bin dinar olup efendisi ölürken yapm olduklar mükalebe

anlamas ikiyüz dinar ve efendisinin üçle bir mal da bin dinar

ise, efendininyapm olduu bu anlama geçerlidir. Bu, efendinin

üçle bir malnda yapm olduu bir vasiyeti saylr.

üçte biri mükatebin kymetinden fazla deilse, vasiyet mükateb-

ten balanarak yerine getirilir. Zira mükatebelik azat olmak anla-

mndadr. Azat ii, bütün vasiyyetlerden önce gelir. Sonra, müka-

lebin kitabet borcunda toplanm olacandan, vasiyyet sahipleri

alacaklarn mükatebten alrlar. Varisleri isterlerse vasiyyet edi-

len kiilere alacaklarn tamamen verip mükatebi kendilerine

borçlandrabilirler. Dilerlerse, mükatebi ve borcunu dier vasiyet

edilen kiilere teslim ederler. Çünkü efendinin malnn üçte biri

mükalebdedir. Nitekim bir kiininyapt bütün vasiyyellerde va-

risler: «Ölen, malnn üçte birinden fazlasn vasiyyet etmitir ve

vasiyyet edilen kii kendisine ait olmayan mal almtr.» derlerse,

varislere: «Mürîsiniz, sizin de bilmi olduunuz mal vasiyyet et-

mitir. sterseniz ölenin vasiyyet ettii ekilde (fazlasiyle birlikte)

vasiyet edilen mal vasiyyet edilenlere veriniz. Dilerseniz ölenin

üçte bir malnn tamamn vasiyyet edilen kiilere teslim ediniz.»

denir.

îman Malik der ki: Varisler, mükatebi vasiyyet edilen kiilere

teslim ederlerse mükatebin, kitabet börcu onlara ödenir. Mükateb

bu borcu onlara öderse, onlar da kendilerine yaplan vasiyyete

mahsuben hisseleri orannda alrlar. Mükateb borcunu ödemek-

ten aciz olursa, varislerin deil, vasiyyet edilen kiilerin kölesi

olur. Çünkü varisler muhayyer brakldklar zaman mükatebi

almamlar ve vasiyyet edilen kiiler, mükateb kendilerine teslim

edilince, vasiyyetten alacaklaryla onun parasn ödemilerdir.

Bu sebeple mükateb ölmü olsayd varislerden de hiçbir ey alam-
yacaklard. ayet mükateb, kitabet borcunu ödemeden ölse ve ge-

ride borcundan fazla mal braksa, bu mal, vasiyyet edilen kiile-

rin olur. Mükateb borcunu ödeyince hürriyetine kavuur ve velâs

mükatebe anlamas yapanlarn asabelerinin olur.
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mam Malik der ki: Efendisi ölürken kendisine on bin dirhem
borçlu olan mükatebine bin dirhemini balasa, bu vasiyyet yeri-

ne getirilirken mükatebin kymetine baklr.

mam Malik der ki: Mükatebin kymeti de bin dirhem olsa ba-

lanan miktar, mükatebin kitabet borcunun onda biri olmas
dolaysiyle, efendi ölümünden sonra mükatebin kymetinin onda
birini balam saylacandan, mükateb vereselere pein ola-

rak kymetinin onda biri olan yüz dirhemi ödemi olur. Ayn ekil-
de efendi, mükatebe, kitabet borcunun tamamn balam olsa,

mükatebin kymetinin tamamn yani bin dirhem balam sa-

ylr. ayet mükatebten kitabet borcunun yarsn indirim yapsa,
kymetinin yars olan beyüz dirhem indirimyaplm olur. ndi-
rim yaplan miktarn yukardaki oranlardan az ya da çok olmas
halinde, ayn esasa göre hesap edilir. Ölenin malnn üçte bir he-
sabnda, bu son durumlar dikkate alnr.

imam Malik der ki: Efendisi ölürken kendisine on bin dirhem
borcu olan mükatebinden ilk ya da son taksit olduunu belirtme-
den bin dirhem indirim yapsa, mükatebin her taksidinden onda
bir indirim yaplr.

îmam Malik der ki: Efendi ölürken mükatebinin ilk ya da son
taksitlerinden bin dirhem indirim yapsa, asl kitabet borcu da üç
bin dirhem olsa, mükateb pein olarak deerlendirilir. Sonra bu
kymet parçalara ayrlr. Vadeninyaknlna ve ötekilere kymet-
çe fazlalna göre ilk taksitteki bin dirheme kymetten isabet eden
hisse ayrlr. Ondan sonra ikinci taksite, sonra üçüncü taksite ge-

çilir. Taksitler bitinceye kadar bu ileme devam edilir. Her bin
dirhemlik taksit, yerine göre vadenin süresi itibariyle ötekinden
farkl deerdedir. Zira vadesi uzun olann kymeti daha azdr.
Sonra bu hesaba göre, ölünün üçte bir terikesine kölenin kymetin-
den bu bin dirhemlik taksitlere, aralarndaki farka göre, az veya
çok isabet eden miktar tatbik edilir.

îmam Malik der ki: Bir kimse, dier birine mükatebin dörtte

birini vasiyyet etse veya mükatebin dörtte birini azat etse, önce
adam, sonra da mükatebi, geri kalan borcundan daha fazla mal
brakarak ölse efendinin varislerine ve mükatebin dörtte biri va-

siyyet edilene, mükatebdeki alacaklar verilir, sonra kitabet ala-

caklar ödendikten sonra artan mal aralarnda üçte biri, mükate-



.1» / MUKATKI KTABI 81

bin, dörtte biri vasiyyet edilen ahsa, üçte ikisi varislere olmak
üzere taksim ederler. Çünkü mükateb, kitabet borcundan az bir

ey de kalsa, köle saydr ve köle itibar edilerek efendinin varisleri

arasnda mal taksim edilir.

tmam Malik der ki: Efendisi ölürken mükatebini azat etse, an-

cak ölen efendinin malnn üçte biri kölenin bedeline ulamyorsa,
mükatebin ölen efendisinin üçte bir malna tekabül eden ksm
hür olur. Kitabet borcundan da azat eden ksma karlk olan bor-

cu düülür. Mesela mükatebin borcu be bin dirhem ise, pein ola-

rak kymeti de iki bin dirhem olsa ve ölen efendinin malnn üçte

biri de bin dirhemse, mükatebin yars hürriyetine kavuur, kita-

bet borcundan da yars düülür.

îmam Malik der ki: Bir efendi vasiyyeti esnasnda: «Falan kö-

lem hürdür, falan kölemle de mükatebe anlamas yapn.» dese,

azat etme iine kitabet anlamasndan, önce balanr.

MUVAITA.C.IV.F.Ö
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MÜDEBBER1 KTABI

Müdebber, efendisinin, ölümüne bal olarak azat ettii köleye denir. Efen-

disi ölünce, köle özgürlüüne kavumu olur. Müdebbir, kölesini ölümüne
bal olarak azat eden efendisidir.

Tedbîr, efendinin ölümüne bal olarak yapt azat etme akdidir. Tedbir,

tek yanl balayc bir akiddir. Dolaysyla tedbirden dönülemez. Ölüme
bal olarak azat edilen cariye olursa müdebbere adn alr.
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MAM MALK I MUVATTA

1. tmam Malik der ki: Efendisinin ölümünden sonra azat

ettii cariyesi, müdebbere olduktan sonra çocuklar dourur, son-

ra efendisi ölmeden kendisi ölürse, bu hususta bizce hüküm çocuk-

lar da kendisi mesabesinde olup kendisi için sabit olan artlarn
ayns çocuklar için de sabittir. Çocuklara annelerinin ölmesi za-

rar vermez. Cariyeyi ölümüne bal olarak azat eden efendi, öldü-

ü zaman, ayet malnn üçte biri kâfi geliyor ise, çocuklar ve an-

neleri hürriyetlerine kavuurlar.

îmam Malik der ki: Annelerin çocuklar, annelerine tabidir-

ler. Anneleri hür olursa, azat edildikten sonra domu olan çocuk-

lar da hür olurlar. Anneleri müdebbere veya mükatebe veya sene-

ler sonra azat edilmi hizmetli veya ksmen hür veya rehnedilmi
veya ümmü veled olmu olsa bunlarn çocuklar da kendileri gibi

olup, annelerinin hürriyete kavumasyla hürriyetlerine kavuur-
lar. Köle olmasyla köle olurlar.

mam Malik der ki: Hamileyken tedbir akdi yaplan cariyenin

çocuu da annesi gibidir. Bu cariyesinin hamile olduunu bilme-

den onu hamileyken azat eden efendi konusuna benzer.

îmam Malik der ki: Bu konuda hüküm, çocuk annesine tabi

olup annesinin hürriyete kavumasyla o çocuk da hürriyetina ka-

vuur.

îmam Malik der ki: Yine bunun gibi bir kii, gebe bir cariyeyi

satan alsa, müteri art komu olsun veya olmasn cariye ve kar-

nndaki çocuu müterinin olur.

îmam Malik der ki: Satcnn cariyenin karnndaki çocuu
satn dnda tutmas caiz deildir. Çünkü annesinin karnnda-
ki çocuk yok olabilecek niteliktedir. Satc cariyenin fiatn düü-
rür, çocuu elde edip edemiyeceini de bilmez. Bu, annesinin kar-

nndaki cenini satmaya benzer ki, caiz deildir. Çünkü bu ceninin

ne olaca belli deildir.

Bir mükateb veya müdebberden biri, bir cariye satn alr ve bu
cariye ile münasebette bulunur, cariye kendisinden gebe olur ve

dourursa îmam Malik der ki: Bunlardan birinin cariyesinden

doan çocuu kendisi mesabesinde olup, babalarnn hürriyete

kavumasyla hürriyete kavuurlar, köle olarak kalrlarsa onlar

da köle olarak kalrlar.

îmam Malik der ki: Köle, ümmü veledi kendi mal iken hür-

riyyetine kavuursa kendisine ümmü veledi teslim edilir.
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2. îmam Malik der ki: Müdebber efendisine: «Beni derhal

azad et. Buna karlk sana taksitle elli dinar vereyim.» der. Efen-

disi de bunun üzerine «Kabul, sen hürsün ve bana elli dinar bor-

cun olsun, bana heryl on dinar olmak üzere ödersin» dese de köle

bunu kabul etse ve bundan bir veya iki ya da üç gün sonra efendi

ölse, köle hürriyyetine kavuur ve elli dinar borçlanr, ahitlik et-

mesi caiz olur, hür insann haklarn kazanr, haklarnda miras

hükümleri ve ceza hükümleri tam olarak sabit olur. Efendisinin

ölümü dolaysyla borcundan hiçbir indirim yaplmaz.

îmam Malik der ki: Bir kimse ölümüne bal
azat eder, hazr ve tahsil edilecek mal brakarak ölür ve i

mal müdebberi tamamen hürriyetine kavuturacak miktarda

deildir. Bu durumda, malyla birlikte müdebberin hürriyete ka-

vuma ilemi durdurulur. Efendinin alacaklar toplanr ve bu e-

kilde efendinin tahsil edilmemi malnn miktar ortaya çkar.
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Eer efendisinin fazr olan mal ile toplanan alacaklar, kölenin

üçte bir kymedini karlyorsa, müdebber hürriyetine kavuur.
ayet bu mallarn üçte biri, müdebberin kymetinin tamamn
karlyamyorsa, müdebberin maln üçte birine tekabül eden ks-
m hür olur. Kendisine ait mal da elinde braklr.
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3. mam Malik der ki: Bi'zcte ittifak edilen hüküm öyledir.

Efendi hastal annda veya salnda vasiyyette bulunur ve bu
vasiyyetinde köle azat eder ise, bu vasiyyet, ölüme bal bir azat ol-

madkça, vasiyyetinden istedii zaman cayabilir veya onu deiti-
rebilir. ayet ölümüne bal olarak azat etmeyi vasiyyet etmi ise,

bundan dönmenin imkân yoktur.

imam Malik der ki: Çocuklar douran cariyeyi efendisi azat
etmeyi vasiyyet etse de tedbir akdi yapmasa, bu cariye hürriyetine

kavuunca, onunla birlikte çocuklar da hürriyyetlerine kavua-
mazlar. Çünkü efendisi, isterse vasiyyetini deitirir, diledii za-

man ondan dönebilir. Cariye de hürriyyetine kavumaz. Bu cariye

u misaldeki cariyeye benzer. öyle ki: Efendi cariyesine «falan ca-

riyem ben ölünceye kadaryanmda kalrsa hür olsun» der de cari-

ye efendisinin yannda, efendisi ölünceye kadar kalrsa hür olur.

tmam Malik der ki: Efendi isterse dala önce cariyeyi ve çocuk-

larn satabilir. Çocuklar anneleriyle birlikte hür olamazlar.
Çünkü efendi, anneleri hakknda söylemi olduu artlara çocuk-

larn katmamtr.

îmam Malik der ki: Azat etmeyi vasiyyet etmekle ölüme bal
azat arasnda fark vardr. Dunlarn arasn geçmi uygulamalar
ayrmtr.

îmam Malik der ki: ayet her vasiyyet, ölüme bal azat etme-
ye benzeseydi, bütün vasiyyet eden kiileryapm olduklar vasiy-

yetlerini, bu arada köle azat etmeyi ihtiva eden dier vasiyyetleri-

ni deitirme imkân olmazd. Ayn zamanda maln faydalana-
mayaca bir yere hapsetmi olurdu.
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mam Malik der ki: Diyelim ki bir adam kölelerinin hepsini

salnda ölümüne bal olarak azat etmi olup, azat ettii köle-

lerden baka da mal yoktur. Eer bu kii hepsini bir anda deil de

birksmn dier bir ksmdan önce azat etmi ise, efendi öldükten

sonra azat olmaya ilk önce tedbir akdi yaplanlardan balanr.
Sonra, onlardan sonrakilere sra gelir. Azat edilenlerin bedeli ma-
lnn üçte birine ulancaya kadar böyle devam edilir. ayet efendi

hastalnda: «Ben bu hastalktan ölürsem, falan kölem hürdür,

falan kölem hürdür» diyerek bir cümlede, bütün kölelerini ölümü-
ne bal olarak azat ederse veya hepsini bir cümlede deilde bir

sözde azat etmise, efendinin üçte bir maln aralarnda taksim

ederler. Bunlardan hiçbirinin öncelik hakk yoktur. Efendinin bu

tasarrufu, vasiyyet olduu için malnn üçte biri kölelere ait olur

ve aralarnda hisselerine göre taksim edilir. Sonra bu maln üçte

biri her kölenin ne kadarna isabet ediyor ise o kadar hürriyyetine

kavuur.

- îmam Malik der ki: Bunlarn hepsi efendinin hastal esna-

snda olursa, kölelerin hiçbirinin öncelik hakk yoktur

îmam Malik der ki: Bir adam, mal olan bir kölesini ölümüne
bal olarak azat etse de müdebber köleden baka mal brakma-
dan ölse, müdebberin üçte biri hürriyyetine kavuur ve kölenin

mal da kendisine braklr.

îmam Malik der ki: Efendisi müdebber kölesi ile mükatebe
anlamas yapsa, ölümünden sonra da bu köleden baka bir mal
brakmamsa, kölenin üçte biri hürriyyetine kavuur ve mükate-

be borcundan üçte biri düülür. Üçte ikisi zimmetinde borç olarak

kalr.

mam Malik der ki: Bir adam, hasta iken kölesinin yarsn
veya tamamn kesin olarak azat etse ve bundan önce de baka bir

kölesini ölümüne bal olarak azat etmi olsa, müdebber, efendi

hasta iken azat ettii köleden önce azat edilir. Çünkü bu tasarrufu

reddedemez ve bunu reddetmeyi gerektirecek bir i yapamaz. Mü-

debber hürriyyetine kavutuktan sonra, efendinin malnn üçte

birinden arta kalan, kölenin yarsn azat etmeye kâfi gelmiyorsa,

köle, artan para orannda hür olur.
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4. MÜDEBBERE CARYE LE EFENDSNN CNSELLKS

4. Nâfi'den: Abdullah b. Ömer iki cariyesini, ölümüne bal
olarak azat etti. Cariyeleri müdebberken onlarla cinsî ilikide bu-
lunurdu.

• Mü • u^: jj M^ . utL: oî d$ . fen

5. Yahya b. Said, Said b. el-Müseyyeb'in öyle dediini rivayet
etti: «Bir adam, cariyesini ölümüne bal olarak azat etse, müdeb-
bere cariyesi ile cinsel ilikide bulunabilir. Bu cariyesini satmak
veya birine balamak hakk yoktur. Müdebber cariyenin çocuk-
lar da hükmen kendisi gibidir.»



5. MÜDEBBERN SATILMASI
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6. imam Malik der ki: Dizdeki ittifaka göre, müdebber köleyi
efendisi satamaz ve statüsünü deitiremez. Sonradan çok borç-
lanm ise, alacakllar, efendisiyaad müddetçe müdebberi
satamazlar. Efendi borçsuz olarak ölürse, müdebberin üçte bir
ksm hür olur. Çünkü efendi yaad sürece köle çalacaktr.
Efendi köleyi hayat süresince hizmet ettirip, sonra varisler aley-
hine baka mal olmad halde o köleyi azat etme hakk yoktur.

Efendi, müdebberden baka mal olmad halde ölse müdeb-
berin üçte biri hür olur. Üçte ikisi ise varislere aittir.

Müdebberin efendisi, müdebberin kymetini kapsayacak ka-
dar borç brakarak ölse, müdebber, borca karlk satlr. Çünkü
müdebber efendinin malnn üçte birine karlk azat olacakt ki o
da bulunmamaktadr.

imam Malik der ki: ayet efendinin borcu, müdebberin yar
kymetini kapsyorsa, borca karlk müdebberin yars satlr,
borç ödenir, borç ödendikten sonra artann üçte biri orannda köle

hürriyetine kavuur.

imam Malik der ki: Müdebberi satmak caiz olmad gibi, bi-

rinin onu satn almas da caiz deildir. Ancak müdebber kendisi-

verir, ölümüne bal olarak azat eden
efendisi de müdebberi azat ederse caizdir.

îmam Malik der ki: Müdebberin velâs, kendisini ölümüne
bal olarak azat eden efendinindir.

îmam Malik der ki: Müdebberin hizmetini satmak caiz deil-
dir. Çünkü bu hizmetin miktar belli deildir. Zira efendisinin ne
kadaryaayaca bilinmez. Bu sebeble, böyle sat miktar belli ol-

mayan bir eyi sat olacandan doru saylmaz.

imam Malik der ki: Bir kölede ortak olan iki kiiden biri hisse-

sini, ölümüne bal olarak azat etse, her ikisi köleye kymet biçer-

ler. Eer azat eden kii, köleyi satn alrsa, kölenin tamam mü-
debber olur. Satn almaz ise, ölümüne bal olarak yapm olduu
azat etme akdi bozulur. Ancak dier ortak, ölümüne bal olarak
hissesini azat eden ortaa kölenin kymetini ödemesi halinde, ted-

bir akdi bozulmaz ve bu akdi yapan ortaa hissesini ödeyen orta-

n, müdebberi olur.
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mam Malik der ki: Hristiyan bir adam, hristiyan bir kölesi-

ni ölümüne bal olarak azat etse ve bu köle sonradan müslüman
olsa, köle ile efendisi birbirinden ayrdr ve köle hristiyan efendisi-

nin elinden kurtarlr. Efendisinin durumu aydnla kavuunca-
ya kadar da köle satlmaz. Hristiyan efendi, borçlu olarak Ölürse,

müdebber satlr. Parasndan borcu ödenir. Ancak, ölen hristi-

yan efendinin borcunu karlyacak kadar mal varsa, müdebber
satlmaz. Borcu o maldan ödenir ve müdebber de hür olur.
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6. MÜDEBBERN YARALAMASI
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7. imam Malik'e öyle rivayet olundu: Onu y
;
>. Abdülaziz, bi-

rini yaralayan müdebber hakknda öyle hükmetti: Efendisi, köle-

nin malik olduu hizmetini yaralya teslim eder. Yaral müdebbe-
ri kendisine hizmet ettirir ve yaralamasnn diyeti olan borcunu

ceza olarak ödetir. Eer müdebber, efendisi ölmeden borcunu

öderse, efendisinin tekrar kölesi olur.

imam Malik der ki: Bizdeki ittifakt hüküm, müdebber birini

yaralarsa sonra da efendisi ölürse ve efendisinin de müdebberden
baka mal yoksa, müdebberin üçte biri hür olur.

üçe taksim edilir. Diyetin üçte bir parçasn, üçte

lenin ödemesi gerekir. Diyetin üçte ikisi ise, kölenin üçte ikisine sa-

hip olan verese tarafndan ödenmelidir. Varisleri isterlerse köle-

nin kendilerine ait ksmn yaralya verirler. Dilerlerse yaralya
diyetin üçte ikisini verip müdebber köledeki hisselerine sahip

olurlar. Çünkü bu diyetin cinayeti, köle tarafndan ilenmi olup

efendisinin borcu deildir. Müdebber tarafndan ilenen cinayet,

efendinin yapm olduu azat etme ve tedbir akdini geçersiz kl-

maz.

Müdebberi cinayet ileyen efendinin borcu da varsa, müdeb-

berin diyeti ile efendinin borcunu karlayan ksm satlr, bu pa-

radan, önce diyet, sonra da efendisinin borcu ödenir. Diyet ve borç

ödendikten sonra müdebberin satlmayan ksmna baklr. Bu
ksmn üçte biri hür olur. Geri kalan üçte ikisi de varislere kalr.

Çünkü müdebberin iledii cinayetin diyeti, efendinin borcundan
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önce gelir. Zira bir adam ölüp geride bir müdebber köle braksa ve

bu müdebberin kymeti yüzelli dinar olsa ve ayn köle hür bir ada-
m kemiine kadar yaralasa bu cinayetin diyeti elli dinar olsa,

müdebberin efendisinin de elli dinar borcu olsa, müdebberin pa-
rasndan ilk önce cinayetin diyeti olan elli dinar ödenir. Sonra
efendinin elli dinar borcu ödenir. Sonra müdebberin geri kalan
satlmayan ksmna baklr ve bunun üçte biri üzerine vacip olma-
s bakmndan diyeti ödemek efendinin borcunu ödemekten daha
önemlidir. Efendinin borcunu ödemesi de tedbir akdinden daha
önemlidir ki, tedbir akdi, efendinin malnn üçte birini vasiyyet et-

tedbir akdinin gereini yerine getirmek caiz deildir. Zira i

akdi bir vasiyyettir.

Nitekim Yüce Allah (c.c.) «(Zikredilen miras taksimi öle-

nin) vasiyyetini yerine getirip ve borcunu ödedikten sonra-
dr»2 buyurur.

îmam Malik der ki: Ölenin malnn üçte biri müdebberin ta-

mamnn hürriyetine kavumasna yetmiyorsa, müdebber hürri-

yetine kavuur. Yapt cinayetin diyeti, üzerine borç olur. Diyet

tam bir diyet de olsa, müdebber hürriyete kavutuktan sonra bu

onu yaralya teslim etse, sonra efendisi borçlu olarak ölse ve o köle-

den baka mal da olmasa, varisler: «Biz onu yaralya teslim ettik»

dese, alacakl da: «Ben daha fazla veririm» dese, alacakl diyetten

biraz olsun fazla verir ise müdebberi almak yaraldan ziyade
onun hakkdr. Bu hak karlnda borçlunun borcundan diyet-

ten fazla ksm düülür. ayet alacakl diyetten fazla vermese, mü-
debberi alamaz.

imam Malik der ki: Mal olan bir müdebber, birini yaralasa,

efendisi de bu yaralnn diyetini vermek istemezse, yaral yaras-
nn diyetine mukabil müdebberin maln alr. Eer müdebberin
mal diyeti ödemeye kâfi geliyorsa, yaral bu mal alr, müdebberi
efendisine geri verir. ayet müdebberin mal diyeti ödemeye yet-

miyorsa, yarasnn diyetine mukabil, hem o mal alr, hem deeri
kalan diyete karlk müdebberi hizmet ettirir.

(2) Nisa, 12.
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8. Birini yaralayan ümmü veled hakknda îmam Malik der ki:

Bu yaralamann diyeti, cariyenin efendisinin malndan ödenir.

Ancak bu yaralamann diyeti, ümmü veledin kymetinden fazla

ise, efendisi kymetinden fazlasn ödemeye mecbur deildir. Çün-

kü köle veya cariyenin efendisi, bunlardan birinin yapm olduu
cinayetin diyetine karlk bunlar teslim ederse, diyet fazla olsa

dahi, efendi daha fazlasn ödemeye mecbur deildir. Efendi, geç-

miteki uygulamalar gerei ümmü veledini teslim edemezse, onun

kymetini vermekle kendisini teslim etmi gibi olur. Bunlardan

fazlasn ödemesi gerekmez.

Duyduumun en güzeli budur. Efendi, Ümmü veledinin ky-

metinden daha fazlasn ödemez.

(3) Efendisinden çocuk douran cariyedir. Efendisi öldükten sonra hür olur.
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HUDUD (ERÎ CEZALAR) KTABI

(1) Hadd: Lugatta men etmek, engel olmak demektir. Araplar, yabanclarn içe-

riye girmesine mani olduu için kapcya hadda, derler. Araziyi birbirinden

ayran snrlara hudud denir. slâm'da cezalar, fertlerin suç ilemesini önle-

yici nitelii bulunduu için böyle isimlendirilmitir. Haddin stlâhi manas
ise, Allah hakk olarak yerine getirilmesi zorunlu olan snrl ve belirli ceza-

lardr. Bu tarife göre hadd:

1. Allah hakkdr. Amme menfatyla alakaldr. Bundan dolay, ksasa hadd
denilmemitir. Çünkü bu kul hakkdr.
2. Cezalarn miktan Kur'an ve hadisle tesbit ve tayin edilmitir. Ta'zir (had

dndaki) cezasnn miktar, Kur'an ve sünnetle tesbit edilmedii için, buna

da hadd denilmez.

Haddi gerektiren suçlar ve bu konudaki baz hükümleri bildiren ayetler

unlardr:
a) Zina. bk. Nur: 2

b) Kazf, yani iffetli kimseye iftirada bulunmak, bk. Nur: 4-5.

c) Hrszlk, bk. Maide: 39.

d) arap içmek.

e) îrtidat, dinden dönme. bk. Bakara, 218.

f) Yol kesmek ve ekiyalk. bk. Maide: 33-34.
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1. RECM (TALAYARAK ÖLDÜRME CEZASI) LE LGL
HÜKÜMLER

: IjJtl . ^'J\ 11 l^i filî , jjjî . lii £l : fL & Al JÛÎ . Uâ^

. 5jii»p*M i^jj . öi^j S^'J^ *-4!>* ; j** o? ^ X£ jUj

1. Abdullah b. Ömer'den (r.a.): «Yahudiler Resûlullah
(s.a.v.)'e gelerek kendilerinden bir erkekle bir kadnn zina ettii-

ni haber verdiler. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) kendilerine:

«Tevratta recm karlnda, ceza olarak ne var?» diye so-

runca: «Zina edenlere meydan daya atlarak onlar rezil ederiz»

dediler. Bunu iiten Abdullah b. Selam «Yalan söylüyorsunuz,

Tevrat'ta recm cezas vardr» dedi. Hemen Tevrat getirip açtlar.

Biri elini recm âyeti üzerine koyarak, önünü ve sonunu okumaa
balaynca, Abdullah b. Selâm ona: «Elini kaldr» dedi. Elini kald-
rnca, recm âyeti gözüktü. Bunun üzerine Yahudiler: «Doru ya
Muhammed, Tevratta recm âyeti vardr» dediklerinde, Resûlul-

lah (s.a.v.) zina edenlerin recm edilmelerini emretti, recmolundu-
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lar. 1

bn Ömer (r.a.) der ki: Recm edilen adam gördüm, atlan ta-
lardan korumak için kadnn üzerine eiliyordu.»2

& j* : J ^ sj juî . >v y : sl jûî ^/iy J jj ;u.
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(1) Yahudilerin kendi dinlerine göre zina suçunun cezasn bildikleri halde Pey-
gamber Efendimize (s.a.v.) gelmelerinin sebebi kendi aralarnda: «Biz bu
peygambere gidelim, çünkü onun getirdii hükümler genellikle hafif oluyor.

Zina hakknda da recmden baka bir ceza verirse onu kabul edelim. Allah in-

dinde de bu da peygamber hükmü diye kendimizi kurtarrz.» dediler. Zina
ilediklerinden dolay recm cezasna çarptrlan Yahudi erkek ve kadna
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendi kitaplaryla m hükmetmi, yoksa s-
lam dinine göre mi hüküm vermitir? Bu konuda denilmitir ki: Resûîullah
(s.a.v.) onlara kendi kitaplaryla hükmetmitir. Bu, Resûlullah'm Medi-
ne'ye hicretinin ilk yllarnda idi.

Islamiyete göre talayarak öldürmek demek olan recm cezas verilebilmesi

için zina edenin muhsan olmas gerekir. Muhsan olmann artlar: Erginlik,

hürriyet, akl ve sahih evlilik içerisinde birlemedir. Bunda dört mezhebin
ittifak vardr. Müslüman olmaya gelince, bunda ihtilaf edilmitir. Maliki-
lerle Hanefler Ulam da muhsan olmann artlarndan kabul etmilerdir.
Bundan dolaydr ki Resûîullah zina yapan Yahudi erkekle kadn kendi ki-

taplarnn hükmüne göre cezalandrd, demilerdir. afilerle Hanbelilere
göre ise slam muhsan olmann art deildir. Konumuz olan hadis onlarn
deKHerklii.

Zina fiilini ileyenlere recm (talanarak öldürülme) cezas verilebilmesi
için, suçun ya dört erkek ahidin ehadetiyle ya da suçu ileyenin dört ayr
oturumda dört defa ikraryla sabit olmas gerekir.

(2) Buhar, Hudud, 86/37; Müslim, Hudud. 29/6, no:26; afiî. Risale, no:692;

.eybanî, 694.
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2. Said b. MüHoyyob'don: KhIüiii kabilesinden bir adam Ebû
Bekir (r.a.)'e gelip: «(Kendi hakknda) bu rezil herif zina iledi» de-

yince Ebû Bekir (r.a.): «Bunu benden bakasna söyledin mi» dedi.

Adam da: «Hayr» deyince Ebû Bekir (r.a.): «Allah'a tevbe et ve
onun örtüsü ile örtün. (Allah'la kendi aranda gizli kalan günah ve
suçunu bakalarna ifa etme). Çünkü Allah kullarnn tevbesini

kabul eder.» dedi. Adamn vicdan kendisine rahat vermedi de,

Ömer b. Hattab'a (r.a.) gelip Ebû Bekir (r.a.)'e söylediini ona da
söyledi. Ömer (r.a.) da Ebû Bekir (r.a.) gibi cevap verince, yine vic-

dan kendisine rahat vermeyip Resûlullah (s.a.v.)'e geldi ve: «Bu
hakir kul zina etti» dedi. Resûlullah (s.a.v.)'de (cevap vermeyerek)
ondan üç defa yüzünü çevirdi, (adam her defasnda Resûlullah
(s.a.v.)'in yüzünü çevirdii tarafa gelerek ayn eyi tekrar ediyor),

Resûlullah da her defasnda ondan yüzünü çeviriyordu. Adam da-

ha fazla srar edince Resûlullah (s.a.v.) evine haber gönderip: «Bu-
nun bir hastalm var, yoksa deli mi?» diye sordu. Onlar da:

«Hayr akl ve sal yerindedir» dediler. Bunun üzerine Resûlul-

lah (s.a.v.): «Bekâr m, evli mi?» diye sordu. Onlar da: «Evli ya
Resûlullah» dediklerinde, Resûlullah (s.a.v.) emir buyurdu, adam
recmedildi. 3

3. Said b. Müseyyeb'den: Bana öyle rivayet edildi: Resûlullah

(s.a.v.), Elem kabilesinden Hezzal ismindeki ahsa:

«Ey Hezzal! Sen elbisenle onu örtseydin (bunu gizli tutsay-

dn), senin için daha hayrl olurdu.» buyurdu.3* (Hadisin sene-

dinde bulunan) Yahya b. Said der ki: Bu hadisi, içerisinde Elem
kabilesinden Hezzal olu Nuaym olu Yezid'in de bulunduu bir

meclisde rivayet ettiimde, Yezid:

(3) Malik in ravilerinin ittifakyla mürseldir. Sahihayn'da Ebu Hureyreden
muttasldr. Buharî Hudud, 86/22; Müslim, Hudud, 29/5, no:16; eybanî,
700.

(3/b) Ma7 b. Malik adl kiinin zina yapt cariyenin sahibi olan Hezzal, Maiz'i

iledii cürmü itiraf etmesi için Hz. Peygambere gönderen kimsedir. (Ebu

Davud, K. 37, B. 6; Ahmed b. Honbel, Müsned, V/217).
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«— Hozzal, benim dedemdir ve bu hadis de dorudur» dedi. 4

J* lî> Jfe Ü^I %j •J v^i '<3 i û? ^ UU -

4. tbn ihab öyle rivayet etti: «Bir adam Peygamber Efendi-
miz (s.av.)'in zamannda zina ettiini itiraf etti ve kendi aleyhine
dört defa ehadette bulundu. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.)

recmedilmesini emir buyurdu. Hüküm infaz edildi.»

îbn ihab: «îte bu sebeple kii kendi aleyhindeki itirafndan
sorumlu tutulur.» dedi.6

. $ . g£ -i! Jiy J olu sfc -J alt S^s J j âl jfc

5. Abdullah b. Ebî Müleyke'den: Hamile bir kadn Resûlullah
(s.a.v.)'e gelerek zina yaptn itiraf etti. Resûlullah (s.a.v.):

«— Doum yapncaya kadar git» buyurdu. Kadn doum
yapp Resûlullah (s.a.v. )'a gelince:

«— Git (sütten kesinceye kadar) çocuu emzir» buyurdu.
Kadn da çocuu sütten kesip yine Resûlullah (s.a.v.)'a gelince:

«— Git çocuu bakp gözetecek birinin yanna brak»
dedi. Kadn çocuu birinin yanna brakp gelince, Resûlullah rec-

medilmesine hüküm verdi, kadn da talanarak öldürüldü. 6

(4) Ebu Davud (Hudud, 37/7), mevsul olarak rivayet etmitir. Aynca bkz.
eybanî, 701.

(5) Mürseldir. Buhar ve Müslim de rivayet etmilerdir: Buharî, Hudud, 86/22;
Müslim, Hudud, 29/5, no:16; eybanî, 697.

(6) Müslim, Hudud, 29/5, no: 23. Bureyde'den mevsul rivayet eder. Aynca bkz.
eybanî, 696. Islâmiyete göre hiçbir kimse dierinin suçundan mesul tutu-
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6. Ebû Hüreyre ve Zeyd b. Halid el-Cühenî rivayet ettiler: ki
adam davalarn Resûlullah (s.a.v.)'a arzettiler. Onlardan biri:

«— Ya Resûlullah aramzda Allah'n kitabyla hükmet,» dedi.

Ondan daha anlayl olan dieri:

«— Evet ya Resûlallah! Aramzda Allah'n kitabyla hükmet
ve konumam için bana müsaade buyur» dedi. Resûlullah (s.a.v.):

«— Konu» deyince, adam unlar anlatt:

«— Olum bunun yannda içi (=asîf) idi. Karsyla zina etti.

Bu hasmm olumun cezasnn talanarak öldürülme olduunu
bana haber verince, ben yüz koyun ve bir cariye vererek olumu
kurtardm. Sonra bunu bilenlere sordum. Onlar: Olunun cezas

yüz krbaçla bir yl sürgündür. Bu adamn karsnn cezas da
recmdir diye fetva verdiler. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v):

lamaz. Modern diye nitelendirilen bat hukuk sisteminin son zamanlarda

benimsedii suçun ferdilii esasn slamiyet ondört asr önce ilân etmitir.

Hadisede îslam hukukunun insanî yönünü görüyoruz. Anne kendisini kir-

letmi, karnndaki yavrunun ne suçu var? Onun kurtallp topluma iyi bir

fert olarak kazandrlmas gerekir. îte Yüce Peygamberimizin anneyi ceza-

landrmadan önce güttüü gaye de budur.
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«— Kudret ve iradesiyle yaadm Allah'a yemin ede-
rim ki, aranzda elbette Allah'n kitabiyle hükmedeceim:7

Cariyenle koyunlarn sana iade olunacak, oluna da yüz
krbaçla bir yl sürgün cezas verilecektir» buyurdu. Oluna
yüz krbaçla bir yl sürgün cezas verdi. Üneys'e de dier adamn
kansna gitmesini, ayet suçunu itiraf ederse recmetmesini em-
retti. Kadn suçunu itiraf edince onu recmetti.8

mam Malik der ki: Hadiste geçen asif, ücretle çalan kii de-

mektir.

(7) Resûlullnh (s.a.v.) Allah'n kitabyla hükmedeceim diye yemin etmitir.
Halbuki Kur'an'da sürgün, cezas yoktur. Bu sebeple denilmitir ki ya
Kur'an'daki bu hüküm tilaveti neshedilmitir, ya da Allah'n kitabndan
maksat Allah'n hükmüdür.

(8) Buhar, Eyman, 83/3; Müslim, Hudud, 29/5, no:25; eybanî, 695.

Yüz krbaç cezas Nur sûresinin ikinci âyetiyle sabittir ki, manas öyledir:
«Zina eden kadnla zina eden erkekden her birine yüz denek vu-
run. Eer Allah'a ve ahiret gününe inanyorsanz bunlara, Allah'n
dinini tatbik hususunda, merhametiniz size mani olmasn. Mümin-
lerden bir grup da bunlarn cezasna ahid olsun» Yüz krbaç cezas
verilebilmesi için zina edenin bekâr olmas ve suçun da, ya dört ahid ya da
dört defa ikrarla sabit olmas gerekir. Erkek bekâr olup suçunu itiraf ettii
için kendisine bu ceza verilmitir. Kadnn durumuna gelince, suçunu ara-
trmak üzere Üneys gönderildi denilmitir. Halbuki zina suçu aratrlmaz.
Bilâkis kendisi ikrar etse bile, Maiz olaynda olduu gibi, bu ikrarndan dön-
mesi için telkinde bulunulur. Bu sebeple, hadisteki kapall gidermek için

denilmitir ki olann babas, «olum bunun karsyla zina etti.»» demitir ki

bu söz kadna zina suçu isnad etmedir. Kadn inkâr edip adam bunu isbat

edemezse iffete iftira suçundan adam cezalandrlr. (Resûlullah bu hususu
tesbit için kadna adam göndermitir. (Bezlü'l-Mechüd, c. 17, s. 404). Bir yl
sürgün cezasna gelince konu mezhepler arasnda ihtilafldr. Malikilere gö-

re zina ynpan bekâr erkee had tatbik edildikten sonra bir yl sürgün cezas
verilir. Kendisini koruyup müdafaa edemiyecei ve fitneye sebep olaca
için kadna verilmez. afilere göre her ikisine de verilir. Haneflere göre ise

hiç birine verilmez. Ancak sürgün cezas verilmesinde fayda görülürse tazir

yoluyla verilebilir, (bk. Cezîrî.Kitabül-Fkh ald-Mezahibi'l-erb& c.5,s. 64).
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7. Ebû Hureyro (r.a.Vden: «Sa'd b. Ubade Resûlullah (s.a.v.)'e:

«Ne buyurursun, hanmm yabanc bir erkekle yakaladmda
dört ahit getirinceye kadar ona zaman m tanyaym?» deyince,
Resûlullah (s.a.v.):

«— Evet»dedi.9

*

8. Abdullah b. Abbas (r.a.)'dan: «Ömer b. Hattab (r.a.)' iitim,
öyle diyordu: Allah'n kitabnda evli olup da zina eden ve suçlan
delil veya gebelik ya da itirafla sabit olan erkek ve kadna recm
(talayarak öldürme) cezas vardr.10

(9) Müslim, Liân, 19/14.

Karsn yabanc erkekle zina ederken gören kimse, ya bizzat kendi eliyle

onlar cezalandrr ki bu anari ve kargaaya yol açar, bu sebeple Resûlul-
lah, böyle bir yol tutulmasn emir buyurmamtr, ya da adalete intikal etti-

rir. Bu durumda slama göre suçun dört erkek ahidle tesbiti gerekir. Hadis-
i erif böyle yaplmas gerektiine delildir. Ama bir kimsenin rzna zorla te-

cavüz olmusa, o zaman devlet kuvvetlerinden ve dier müslümanlardan
yardm dileme imkân varsa yardm diler. Yoksa meru müdâfaada bulu-
nur. Mütecavizi etkisiz hale getirir.

(10) Ömer'in uzun bir hutbesinin özetidir. Ömrünün sonuna doru bu hutbeyi

vermitir. Hz. Ömer her ne kadar Kur'an'da recm cezas bulunduunu
söylüyorsa da bu ceza ayetlerle deil hadislerle sabittir.

Fukahann çounluuna göre, kocasz gebe kadna zina cezas verilmez. Ce-
za verilebilmesi için, suçun ya dört erkek ahidle ya da kendisinin dört defa

ikraryla sabit olmas gerekir. Hz. Ömer ve mam Malik derler ki: Kadnn
evli olmad ve kendisiyle zoraki zina yaplmad tesbit edilirse zina cezas
verilir. (Bk. Sehârenfurî Bezlu 1-Mechûd, c.17, s.372).
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9. Ebû Vâkd el-Leysî'den: Ömer b. Hattab (r.a.) am'da iken
yanna bir adam gelip karsnn yannda yabanc bir erkek gördü-
ünü söyledi. Bunun üzerine Ömer (r.a.), beni bu meseleyi sormak
üzere adamn karsna gönderdi. Kadnn yamna geldim. Yannda
bir takm kadnlar vard. Ona, kocasmn Ömer b. Hattab'a anlatt-

eyi ve kocasnn bu sözüyle kendisinin cezalandrlamyaca-
m haber verdim ve suçu üzerine almamas için bir takm telkinde
bulundum. Fakat kadn suçundan dönmeyi kabul etmeyip itiraf

etmede direndi. Bunun üzerine Hz. Ömer, emir verdi ve kadn rec-
medildi.

10. Yahya b. Saîd'den: Saîd b. Müseyyeb'i iittim. öyle diyor-

du: Ömer b. Hattab, Mina'ya çkt. Kumluk bir yere devesini htr-
d. Sonra kumdan biryn yapt. Abasm üzerine yayarak yatt.
Daha sonra ellerini göe kaldrp öyle dua etti: «Ey Allah'm! Ya-
landm, kuvvetten dütüm, ülkem (islâm hududlar) geniledi.
Eksik, fazla hakszlk yapp kusur ilemeden ruhumu al» dedi.11

Sonra Medine'ye geldiinde insanlara öyle hitabetti:

«Ey insanlar! Sizlere sünnetler ve farzlar bildirildi. Dosdoru
îslam yoluna brakldnz. Ancak insanlan doru yoldan saa sola
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1

saptmrsanz (oramm karmam).» Sonra elinin birini dierine
vurarak öyle devam etti: -Kalkp da Allah'n kitabnda recm hük-
münü bulamyoruz diye (tilaveti mensuh olan) recm âyetini inkâr
ederek helâk olmaktan saknnz. Resûlullah (s.a.v.) recm etti.

12

Biz de recmettik. Eer insanlar: 'Ömer, Allah'n kitabnda ziyade
yapt' demeseydi: 'Evli erkekle evli kadn zina ederlerse onlar mu-
hakkak recmediniz' âyetini (Kur'an'a) yazardm. Çünkü biz bunu
(Resûlullah zamannda) okuduk.

imam Malik der ki: Said b. Müseyyeb: «Zilhicce ay çkmadan
Hz. Ömer ehid edildi»13 demitir.

mam Malik der ki: «(Tilaveti mensuh olan recm âyetinde
geçen) e-eyh ve e-eyha kelimeleri evli erkek ve evli kadn de-
mektir. 14

• ft - I
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11. mam Malike öyle rivayet edildi: Osman b. Affan'a alt
aylk evli, doum yapm bir kadn (daha önce zina yapm olabile-

cei gerekçesiyle) getirildi. Hz. Osman da kadnn recm edilmesini
emredince, Ali b. Ebi Talib:

(11) Devlet bakan olan Hz. Ömer'in nasl bir idari mesuliyet hissi tadn bu
hadisede açk olarak görüyoruz.

(12) Resûlullah; Mâiz'e Gâmidiyye kabilesinden bir kadna, Yahudi erkekle ya--

hudi kadna recm cezas vermitir.

(13) Hz. Ömer (r.a.)'n Resûlullah (s.a.v.) zamannda okuduk dedii ksmn tila-

veti neshedilmi yani Kur'an'da lafznn bulunmas Allah tarafndan kald-
rlm, ama hükmü sabit braklmtr. Daha önce de ifade ettiimiz gibi,

recm cezas sünnetle, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in söz ve tatbikatyla sa-

bittir.

(14) eybanî, 693.
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«— Kadnn recmedilmesi gerekmez. Çünkü Allah'n kitabn-
da: «insann ana rahmine dümesi ile sütten kesilmesi sü-
resi otuz aydr»15 «— Emzirme süresini tamamlamak isti-
yen anneler çocuklarn tam iki yl emzirirler»]H buyurur. O
halde gebelik alt ay olabilir. Kadnn recmedilmesi gerekmez. Bu-
nun üzerine Osman b. Aflan, kadnn arkasndan haberci gönder-
di. Fakat kadn recmedilmi buldu.

mam Malik, bn ihab'a, Lut kavminin yapt gibi yapanla-
rn (homoseksüellerin) durumunu sorunca:

«— Muhsan olsun olmasn recmedilmesi gerekir» dedi.17

(15) Ahkâf,15
(16) Bakara, 233.

(17) Muhsan olmann artlan daha önce kaydettiimiz gibi ergenlik, hürriyet

lüman olmaktr. afiilerle Hanbeliler'e göre müslüman olmak art deildir.
Burada bni ihab'a homoseksüellere verilecek ceza sorulunca onlar öldü-
rünüz demitir ki mesele fakihler arasnda ihtilafldr. Maliki, Hanbeli ve
bir rivayette afiilere göre, bu fiili yapanlar talanarak ölüm cezasna çarp-
trlrlar. Evli ve bekâr olmalar cezay etkilemez. mam afii'den gelen ba-
ka bir rivayetle Hanefilerden mam Muhammed ve Ebû Yusufa göre, bu fii-

li yapanlara aynen zina cezas gibi ceza uygulanr. Ebû Hanife'ye göre ise
hakim tazir cezas verir, fiil tekerrür ederse o zaman ölüm cezas verebilir.
(Bk. Cezîrî, el-Fkh alel-Mezahibi'l-Erba'a, c. 5, s. 140, 141).
Erkein erkekle ehvetini tatmin etmesi demek olan lütilik (homoseksüel-
lik), her ne kadar bugün bathlarca normal görülüyorsa da ahlakla, insan-
lkla ve insann yüce yaratl gayesiyle badamayan pis bir zevk ve ehve-
tin eseridir. Hayaszlk ve günahn en büyüklerindendir. Bu sebeple ki
Kur'an- Kerim de Lût (a.s.)'n bu hayaszl ileyen kavmine öyle hitabet-
tii bildirilir: «Sizden önce gelen milletlerden hiç birinin yapmad haya-
szl m yapyorsunuz? Çünkü siz kadnlar brakp ehvetle erkeklere ya-
nayorsunuz. Meer siz haddi aan bir kavimmisiniz.» (Araf: 80-81).
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12. Zeyd b. Eslem'den: «Resûlullah (s.a.v.) zamannda bir

adam zina yaptn itiraf edince, Resûlullah bir krbaç istedi. He-
men kendisine krk bir krbaç getirilince:

«— Daha salamn» buyurdu. Bu defa budaklan kesilme-

mi yeni bir sopa getirilince:

«— Biraz küçüünü» buyurdu. Bu defa da budaklar kesil-

mi düzgün ve edilebilen bir krbaç getirilince Resûlullah (s.a.v.)

emretti, adam krbaçland. Sonra Resûlullah (s.av.) öyle buyurdu:

«— Ey insanlar! Allah'n takdir ettii cezalardan uzak-
lama zaman geldi. u çirkin eylerden birini kim ilerse
aça vurmasn, tevbe ve Allah'n affyla gizli kalsn. Zira
kim gizlenmesi gereken eyi aça çkarrsa, biz de Allah'n
kitabn (hükmünü) kendisine tatbik ederiz >

,H

(18)oyhaMÎ,G98.
Müslüman bilerek veya bilmeyerek bir günah ileyip hataya düers" he-

men Allah'a tevbe etmesi gerekir. ledii günah ve masiye ti de insaflara

ifa etmeyip, kendisiyle Allah arasnda gizli tutmaldr. Çünkü iledii fuh-

iyat insanlara ilân etme de bir nevi Allah'n dinine ve hükümlerine kar
gelmeye sevinme vardr. Hem de aleyhine ahitleri çoaltma vardr. Halbu-

ki mü'min iledii günah ve fuhiyatn eziklii içerisinde bulunmal, kendi-

sinde bulunan haya duygusu bunu insanlara ilân etmeye engel olmaldr.

Hem yaplan kötülükleri insanlara ilân etmede yeryüzünde fesad yayma,
insanlar buna tevik etme ve kötülüe örnek olma vardr. Bütün bu sebep-

lerden dolay müslümann iledii kötülükleri yaymas uygun görülmemi-
tir. Hatta ilenen bir kötülüe ahit olan baka müslümanlarn da bunu
gizli tutmas slami edep ve ahlak kurallanndandr.

Ml'VATTA.C IV. I-.8
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13. Ebû Ubeyd'in kz Safyye unlar anlatt: Ebû Bekir
(r.a.)'e bekâr bir cariye ile zina yapp onu gebe brakan, sonra da
suçunu itirafeden bekâ bir adam getirildi de Ebû Bekir (r.a.) emir
verdi, adama yüz krbaç vuruldu ve Fedeke19 sürüldü.

îman Malik der ki: Önce zina ettiini itirafedip sonra bu iti-

rafndan dönerek ben zina etmedim diyen kimsenin itirafndan
dönmesi kabul edilir. Kendisine zina cezas uygulanmaz. Zira bu
had (ceza) Allah hakkdr. Ceza u iki eyden biriyle tatbik edilir:

2. Ya da suçlunun kendi itiraf. Suçlu itirafnda devam ederse
ceza tatbik edilir.

mam Malik der ki: Yetitiim alimlere göre zina eden köleler
sürgün edilmezler. 20

(19) Fedek, Medine'ye iki günlük mesafede bulunan bir kasabadr.
(20) eybanî, 699.

1. Ya suçlunun zinayaptn isbat eden dört ahit,
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14. Ebû Hüreyre ve Zeyd b. Hâlid el-Cüheni (r.a.)'den: «Resû-
lullah (s.a.v.)'e evli olmayan cariye zina ederse buna ne ceza veri-
lecek diye sorulunca:

«Zina ederse krbaçlaynz. Sonra yine zina ederse yine
krbaçlaynz. Sonra tekrar zina ederse sizde tekrar kr-
baçlaynz. Daha sonra bir örme urgan (=dafîr) karlnda
da olsa onu satnz» buyurdu. 21

îbn ihab «Resûlullah üçüncüden sonram yoksa dördüncü-
den sonra m satn buyurdu bilemiyorum», dedi.

imam Malik öyle demitir: Hadiste geçen dafîr kelimesi ip
(=habl) demektir.

B*SU j ..pü&tfjjk Cup Si ^ dUU - S*

15. Nafi'den: Bir köle esir alman cariyelerin bekçiliini yap-
yordu. Bunlardan birini zorlayarak onunla zina etti. Ömer b. Hat-
tab köleyi krbaçlad ve sürgün cezas verdi, cariyeyi krbaçlama-
d. Çünkü köle kendisini zorlamt.22

(21) Buhar, Buyû, 34/66; Müslim, Hudud, 29/6, no:33.

(22) Hanefi, afii ve Hanbeliler'e göre de, Malikilerdeki gibi, itiraaan geri dönü-
lürse bu dönüle! i kabul edilir ve kendilerine had (zina cezas) uygulanmaz.
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16. Mahzum kabilesine mensup Ebû Rabia olu Ayya olu
Abdullah'dan: Ömer b. Hattab, Kurey gençleriyle bana da emret-
ti. Devletin esir ald cariyelerden zina edenlere ellier krbaç
vurduk. 23

* t

(23) eybanî, 704.



4. ZORLA ZNA EDLEN KADIN

117

w uî M . îdi ^ ^ wr

[i . çL ji; v 5 y . : Jji

*j 'jS3 &$\ >^fi ^ -£ dsffc ji . jd îo& ;>j L^ Js- Liû-u

- -

.^ vi>^L li^iî yi ^ t^îUij : iuu ji

mam Malik der ki: Hamile olarak bulunan kocasz kadn:
«Zina yapmaya zorlandm veya evlendim» dese, evli olduuna ve-

ya zorlandna veya bekârsa kendisinden kan geldiine ya da im-

dat dileyipyardmna gelindiinde bu halde bulunduuna veya o

duruma dümesine sebep olan benzeri sebepler bulunduuna dair

delil getiremezse sözüne itibar edilmez, kendisine zina cezas tat-

bik edilir.
2*

îmam Malik der ki: Zorla zina edilen kadn, üç hayzla temiz-

lenmedikçe evlenmez. ayet hayznda üphe ederse, bu üpheden
kendini kurtarp temizlenmedikçe evlenemez. 25

(24) Dier mezhep imamlarna göre, hamile kocasz kadna zina yapt, ahid-

lerle veya ikrarla sabit olmadkça zina cezas verilemiyeceini daha önce

kaybetmitik.

(25) Hanefi ve afiler'e göre, zina yapt erkekle üç hayz geçirmeksizin he-

men evlenebilir.
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5. FFETE FTRANIN CEZASI26
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17. Ebu'z-Zinad'dan: Ömer b. Abdulaziz bir köleye iffete iftira

suçundan dolay seksen krbaç vurdu.

Ebu'z-Zinad der ki: Abdullah b. Amir b. Rabia'ya bunu sor-

dum. O da öyle cevap verdi: Ben Ömer b. Hattab, Osman b. Affan

ve bunlardan sonraki halifelere yetidim. Bunlardan hiç birinin,

iffete iftira suçundan dolay köleye krk krbaçtan fazla vurduu-
nu görmedim.27

(26) Kazf, sözlükte atmak anlamndadr. Fkh stlahnda ise, akll, ergenlik

çana ermi, hür, müslüman ve iffetli bir kimseye zina suçu isnad etmek-

tir. Böyle bir isnadda bulunann sözünü dört erkek ahitle belgelemesi ge-

rekir. Aksi takdirde, iffete iftiradan dolay kendisine ceza olarak seksen

krbaç vurulmas Kur'an- Kerim'le sabittir: «Namuslu kadnlara ifti-

ra atp da dört ahid getiremeyen kimseye seksen krbaç vurun.
Onlarn ahitliini artk hiç kabul etmeyin. Onlar fask kimseler-

dir. Ancak tevbe edip hallerini düzeltenler fask olmaktan kurtu-

lurlar. (Nûr, 4-5).

Ta ilk peygamber Hz. Adem (a.s.)'dan son Allah elçisi peygamberimiz Hz.

Muhammed (s.a.v.)'e kadar bütün peygamberlerin getirdii ilahi dinlerin

deimez esaslarndan biri de rz ve namusu korumaktr. Yüce dinimizin

koymu olduu iffete iftira, namuslu kimseye zina isnad cezas da bu ama-

ca yöneliktir.

(27) eybanî, 706.
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18. Züreyk b. Hakim el-Eylî'den: Msbah isminde bir adam o-
lundan yardm diledi. Olu biraz gecikti. Sonra gelince babas:

«— Ey zinakâr» dedi. Züreyk der ki: Bunun üzerine olu (iffe-

tine iftira suçundan dolay) babasn bana ikayet etti: Ben de ba-
basn krbaçlamak isteyince 28 olu:

«— Vallahi babam krbaçlarsan, ben de zina yaptm ikrar

ederim» dedi. Olu böyle deyince i büsbütün kart, içerisinden

çkamadm. Durumu o zaman vali bulunan Ömer b. Abdulaziz'e

yazdm. O da bana:

«— Olunun afnn kabul et» diye cevap verdi.

Zureyk der ki: Ömer b. Abdulaziz'e yine:

«Kendisine ya da ana ve babasna zina suçu isnad edilip de
ana ve babasndan biri ya da her ikisi ölen kimse'hakknda ne bu-

yurursun?» diye yazdnda öyle cevap verdi:

«Adam kendisiyle ilgili iftiray affederse affn kabul et. Her
ikisi veya biri ölü olan ana ve babasna iftira edilmise o zaman Al-

lah'n kitabyla hükmet (seksen krbaç vur). Ancak iftira edilen

(28) Züreyk, oluna zina suçu isnad eden kimseye Hadd-i kazf= iffete iftira ce-

zas uygulanmas gerektiini biliyordu. Nitekim mam Malik'in görüü de

böyledir. Ebû Hanife ve mam afii'ye göre, oluna zina isnadnda bulunan

babaya bu ceza uygulanmaz.
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meseleyi gizlemek isterse cezalandrma.»

Yahya der ki: Malik'in öyle dediini iittim: Kendisine iftira

edilen kimse mesele ortaya çktnda aleyhinde suç ilediine
dair delili bulunmasndan korkar da affederse bu caizdir.

Uy ISÜ J^j S> & ! *J • 5j> ci r^* o* u-^^*- " u

*

19. Urve, babasnn öyle dediini rivayet etmitir: «Bir toplu-

luun iffetine iftira eden kimseye ancak bir ceza uygulanr.»

mam Malik der ki: Zina suçu isnad edilerek iftiraya urayan
kimseler topluca deil de ayr ayr bulunsalar da yine bir ceza uy-

gulanr»29

Abdurrahman'n kz Amre'den: Ömer b. Hattab zamannda
iki adam karlkl birbirlerine sövdüler. Bunlardan biri dierine:

«— Vallahi, ne babam zina etmitir, ne de annem.» dedi.

Bunun üzerine Ömer b. Hattab, bu tariz yoluyla iffete iftira mdr,
deil midir diye ashabla istiarede bulununca birisi:

(29) Cezalar birleirler. Hanefler'e göre de durum ayndr.
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«— Adam bununlu niHin vo babasn övmütür» dedi. Bir

bakas da:

«— Anasn ve babasm övmek bundan baka türlü de olabilir-

di (sövüme esnasnda böyle demesi hasmnn ana ve babasnn if-

fetine satamadr). Ona hadd-i kazf (iffete iftira cezas) uygula-

man gerekir.» deyince Ömer (r.a.) buna seksen krbaç vurdu.

mam Malik der ki: Bize göre ceza, ancak ya nesebi sabit baba-

y inkâr etmek 30 veya zina isnad etmek ya da bunlar tariz yoluyla

ifade etmekle olur. Bunlar söyleyene tam ceza (seksen krbaç) ge-

îmam Malik der ki: Biz adam dierinin babasn inkâr etse,

kazfcezas gerekir, inkâr edilen anne köle olsa yine ceza gerekir 52

(30) «— Sen babann olu deilsin» diye. O zaman anasna zina suçu isnad etmi
olur.

(31) Hanefi ve afii mezhebine göre, tariz yoluyla yaplan iftiradan dolay had

gerekmez. Ancak hakim uygun görecei ta'zir (terbiye) cezas verir.

(32) eybanî, 708.
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6. HAD CEZASI GEREKTRMEYEN HALLER

. oJJl Joj <il : Cifi jl O iijU- ^ JV^J' (V 4 ^

mam Malik der kî: Biri kendisinin de orta bulunduu bir

cariyeye yaklasa zina suçu cezas verilmez. Cariye hamile kaln-
ca, fiat takdir edilir, ortaklarn hisseleri verilir. Cariye kendisi-

nin olur. Doacak çocuk da buna nisbet edilir.

îmam Malik der ki: Biri dierine cariyesini helal klsa, o da
cariyeye yaklasa, hamile kalsn kalmasn yaklat gün cariye-

nin fiat takdir edilir (cariye kendisinin olur). Hamile kalmsa
çocuun babas olur. Had de uygulanmaz.

îmam Malik der ki: Biri olunun veya kznn cariyesiyle mü-
nasebette bulunsa, hamile kalsn kalmasn kendisine had (zina

cezas) uygulanmaz. Cariyenin kymeti takdir edilir ve bu kymet
karlnda ona verilir.
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20. Ebû Abdurrahman olu Robiaden: Bir adam karsnn ca-

riyesini bir yolculuunda beraberinde götürdü ve onunla münase-

bette bulundu. Kars kskand. Ömer b. Hattab'a ikâyet etti.

Ömer (r.a.) adam sorguya çekince:

«— Cariyeyi kanm bana balad» dedi. Bunun üzerine Ömer
(r.a.), «ya bana delil getirirsin ya da seni recmederim» deyince ka-

rs cariyeyi kocasnabaladm itiraf etti.



124

7. EL KESMEY GEREKTREN HIRSIZLIK33

-

21. Abdullah b. Ömer (r.a.)'dan: «Resûlullah (s.a.v.) üç dirhem
deerindeki kalkan çalan hrszn elini kesti»34

• î^Ji ^ $5 n
22. Ebû Hüseynin olu Abdurrahman olu Abdullah el-Mek-

ki'den: Resûlullah (s.a.v.) «Aaçtaki meyvenin ve dadaki ot-

layan hayvann çalnmasndan dolay el kesilmez. Ancak
aldaki hayvan ve kurutulmak üzere sergi yerine serilmi
meyve çalnr da deeri kalkann Matna (üç dirhem) ula-
rsa o zaman el kesilir» buyurdu.36

(33)Buharî, Hudud, 86/13; Müslim Hudud, 29/1, no: 61.

Semavi dinlerin özellikle son hak din Islamiyyetin üzerinde durduu ko-
nulardan biri de mal güvenliidir. Mülkiyet hakk meru ve mukaddestir.
Tecavüzden korunmaldr. Bu sebeple yüce dinimiz mal güvenliini koru-
yucu tedbirler almtr. Bu tedbirlerin banda da hrsza verilecek cezann
arl gelmektedir. Yüce Rabbimiz el-Mâide sûresinin 38. âyetinde öyle
buyurur: «Erkek hrszla kadn hrszn -o ilediklerine birkarlk
ve Allah'dan insanlara ibret verici bir ceza olmak üzere- ellerini
kesin. Allah mutlak galiptir. Yegane hüküm ve hikmet sahibid'r»

(34) eybanî 686. Baka baz hadislere dayanan Hanefler'e göre, hrsza el kes-
me cezas verilebilmesi için, çalnan maln miktar en az on dirhem gümü
veya bir dinar altn deerinde olmas gerekir.

mam afiî'ye göre ise, çeyrek dinardr.

(35) Ebu Ömer der ki: Muvatta ravileri mürsel oluunda ihtilafetmemitir. Ab-
dullah b. Amr ve bakalarnca rivayet edilen hadeslerle manaca muttasl-
dr. Nesaî (Katu's-Sank, 46/11, 12) ise, Amr b. uayb'dan mevsul olarak
rivayet eder. Ayrca bkz. eybanî, 683.

Çalnan maldan dolay el kesme cezasnn verilebilmesi için maln ya ade-
ten korulabilir yerde olmas ya da korunmu bulunmas gerekir.
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23. Abdurrahman'n kz Amre'den: Bir hrsz Hz. Osman
(r.a.) zamannda turunç çald. Hz. Osman buna fat biçilmesini
emir buyurdu.Üç dirhem takdir edilince, hrszn elini kesti. O za-

ma on iki dirhem bir dinar ediyordu.

* * I
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24. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in zevcesi Hz. Aie valide-

mizden: «Üzerimden (hükümleri) unutacak kadar uzun zaman
geçmedi: El kesmede çalnan mal en az çeyrek dinar (üç dirhem)
olmaldr.»36

ilMj . î*l o^v>^ .'iki J ^ Q* , Llî t£ s ^j»
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Hanefi vo aBilere göre aaç üzerindeki meyveyi yemeden dolay el kesme
cezas verilmez. Malikilere göre ise mahfuz yerdeki aacn meyvesin ala-

nn eli kesilir.

(36) Zurkani der ki: Bu hadisin zahiri mevkufsa da, merfu olduu anlal-
maktadr; yani kavil Hz. Aie'nin kendi sözü gibi görünüyorsa da, bu kavil

Hz. Peygambere aittir. Buhar ve Müslim, Ibn ihab-Urve-Aie senediyle

rivayet etmilerdir: Buhar, Hudud, 86/13; Müslim, Hudud, 29/1 , no:l-4.
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25. Abdurrahman kz Amre'den: Resûlullah (s.a.v.)'in zevcesi
Hz. Aie, beraberinde kardei Abdullah'n oullarnn kölesi ve iki

azad ettii cariyesiyle birlikte Mekke'ye gitti. Oradan azatl cari-

yeleriyle desenli kymetli kumatan yaplm ve yeil kumadan
duble geçirilmi bir hrka gönderdi. Köle bu hrkay alp dikiini
söktü. Kymetli kuma alarak yerine ince keçe veya koyun postu
dikti. Cariyeler Medine'ye dönünce hrkay sahibine verdiler. On-
lar bohçay açnca kymetli kumadan hrka yerine keçeden kepe-
nek buldular. Durumu cariyelere anlattlar. Onlar da Hz. Aie'ye
anlattlar veya mektupla hildirerek köleyi itham ettiler. Köle sor-

guya çekildi. Suçunu itiraf edince, Hz. Aie emir verdi, eli kesil-

di.
37

Hz. Aie: «El kesme de çalnan mal en az çeyrek dinar deerin-
de olmaldr» dedi.

mam Malik der ki: Bana göre, el kesmek için çalnan mal üç
dirhem olmaldr. Dirhemin deeri yükselse de, düse de farket-
mez. Çünkü Resûlullah (s.a.v.) üç dirhem deerindeki kalkan hr-
szlnda, Hz. Osman da üç dirhem deerindeki turunç hrszl-
nda el kesti.'36

(37) Hrszlk suçu ya iki erkek ahidin ehadeti ya da hrszn ikrar ile sabit

olur. Hanefi, afii ve Malikiler'e göre hrszn bir defa ikrar yeterlidir. Ebû
Yusuf ve Hanbeliler'e göre ise ikrar iki defa olmaldr.

(38) eybanî, 687, 688.
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26. Nafi'den: Abdullah b. Ömer'in kölesi kendisini terkedip
kaçt ve hrszlk yapt. (Daha sonra yanna dönünce) Abdullah b.

Ömer bunu, elini kesmesi için Medine valisi bulunan Said b. As'n
yanna gönderdi. Vali elini kesmekten kaçnarak:

«— Efendisinden kaçan köle hrszlk yapnca eli kesilmez»
deyince, Abdullah b. Ömer:

«— Bunu Allah'n hangi kitabnn neresinde buldun?» dedi.

Sonra kendisi emir verdi, hrszn eli kesildi.39
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(39) eybanî, 690.
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27. Hakim olu Zureyk'den: Efendisinden kaçm olduu dö-
nemde hrszlk yapan bir köle satn aldm. Sonra iin içerisinden
çkamayp vali Ömer b. Abdulaziz'e yazdm. (Mektubumda): «Ka-
çak köle kaçakken hrszlk yaparsa elinin kesilmeyeceini iit-
tim.» dedim. O da bana yazdmn zddn yazd: «Sen bana kaçak
köle hrszlk yaparsa elinin kesilmeyeceini iittiini yazdn.
Halbuki Allah'u Teâlâ kitabnda öyle buyuruyor: «Erkek ve ka-
dn hrszn yaptklarna bir ceza (hrszlk yapmamalar
için bakalarna ibret) olmak üzere Allah'n emriyle (bi-
rer) ellerini kesin. Allah mutlak galibdir. Yegâne hüküm
ve hikmet sahibidir»40 Çald maln kymeti çeyrek dinar ve
daha fazlaya ularsa elini kes.»

îmam Malike öyle rivayet edildi: Kasm b. Muhammed, Sa-
lim b. Abdullah ve Urve b. Zübeyr: «Kaçak köle el kesmeyi gerekti-
ren miktarda mal çalarsa eli kesilir.» derlerdi.

mam Malik der ki: Bizdeki ittifakl hükme göre, kaçak köle el

kesmeyi gerektirecek miktarda mal çalarsa eli kesilir.

(40) el-Maide: 38
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9. MAHKEMEYE NTKAL ETTKTEN SONRA HIRSIZIN
AFFEDLMEZL
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28. SafVan olu Abdullah olu Safvan'dan: Umeyye olu Saf-

van'a «hicret etmeyen kurtulua eremez» denilince, Medine'ye
hicret edip abasn yastk edinip mescid'de U3rudu. Bir hrsz gelip

abasn ald. SafVan da hrsz yakalayp Resûlullah (s.a.v.)'a götü-

rünce Resûlullah (s.a.v.):

«— Bunun abasn sen mi çaldn?» dedi. Hrsz:

«— Evet» deyince Resûlullah (s.a.v.) elinin kesilmesini emre-
dince SafVan: «Elinin kesilmesini istemedim bu ona sadaka olsun»

deyince Resûlullah (s.a.v.): «Keke bunu hrsz, bana getirme-
den önce yapsaydn» buyurdu.41

(41) îbn Abdilber der ki: Malik'in ravilerinin çou böylece mürsel olarak rivayet

etmilerdir. Halbuki mevsul rivayetleri de vardr: Nesa! Katu's-Sârk,

46/4,5; tbn Mace, Hudud, 20/28. Ayrca bkz." eybanî, 685.

Hanefî mezhebine göre, hrsz çald mala daha hüküm verilmeden önce

meru bir yolla sahip olsa, el kesme cezas düer. Dier mezheplere göre

ise, ceza dümez, eli kesilir.

MUVATTA.C.IV.F.9
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29. Ebû Abdullahman olu Rebia'dan: Zübeyr b. Avvam, hr-
sz yakalam bir adamla karlat. Bu adam hrsz hakime gö-

türmek istiyordu. Zübeyr, adamn hrsz serbest brakmas iyin

efaatçi olunca, adam:

«— Hayr hakime götürmeden davamdan vaz geçmem» dedi.

Bunun üzerine Zübeyr:

«— Onu hakimin huzuruna götürünce, Allah onu kurtarmaya
çalana da ve bunu kabul edene de lânet etsin. (Huzura çknca
davandan vazgeçsen de eli kesilir)» d*>di.



131

10. EL KESMEKLE LGL DER MESELELER
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30. Abdurrahman'n babas Kasm'dan: Yemen ahalisinden

eli ve aya kesik bir adam gelip Hz. Ebû Bekr'e misafir oldu ve
Yemen valisinin kendisine zulmettiinden ikâyet etti. Bu adam
geceleyin namaz da klyordu. Hz. Ebû Bekir (bunu görünce):

«— Yemin ederim ki senin gecen, hrszn gecesi gibi deil»42

dedi. Sonra Hz. Ebû Bekir (r.a.)'n hanm Umeys kz Esma'nn
gerdanln kaybettiler. Adam da onlarla beraber gerdanl ar-
yor ve:

«— Ey Allah'm! u güzel hayrl aileye geceleyin baskn yapp
gerdanl alann durumunu sana havale ediyorum» diye beddua-
da bulunuyordu. Daha sonra gerdanl bir kuyumcuda buldular.

Kuyumcu gerdanl kendisine eli aya kesik adamn getirdiini

(42) Çünkü hrsz ya sabahlara kadar uyuyarak gecesini geçirir, ya da hrszlk
yapmak için sada solda dolar. badetle özellikle gece ibadetiyle hrszlk
bir arada badamaz
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iddia etti. O da suçunu itirafedince ya da onun çaldna dair ahid
bulununca, Hz. Ebû Bekir emir verdi, adamn sol eli de kesildi. Hz.
Ebû Bekir:

«— Vallahi bana göre adamn kendi aleyhine bedduada bu-
lunmas hrszlndan daha kötü» dedi.

îmam Malik der ki: Bize göre, defalarca hrszlk yapan kimse
ikâyet edilip daha önce el kesme cezas verilmemise, bütün hr-
szlklar için bir eli kesilir. Ancak daha önce hrszlk suçundan
eli kesilmi olup da bu defa çald maln miktar yine el kesme ce-

zasn gerektiriyorsa, öbür eli de kesilir.*
3

- - . •
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(43) eybanî, 689.

Dört mezhep imamnn ittifakyla sabittirki, ilk defa hrszlk yapan kim-
senin sa eli bilekten kesilir. Çünkü hrszlk elle ve çou kez sa elle yap-
lr. Sonra ikinci defa hrszlk yaparsa sol aya kesilir. Peygamber efendi-

miz (s.a.v.)'in emir ve fiili tatbikat böyledir.

Ayn adam üçüncü defa hrszlk yaparsa durum ne olacak? Konu mezhep
imamlar arasnda ihtilafldr:

Hanefilere göre, üçüncü defa hrszlk yapann artk sol eli kesilmez. Ken-

disine çald ey ödettirilir ve tevbe edinceye kadar hapis cezas verilir.

Maliki ve afii mezhebine göre ise, üçüncü defa hrszlk yapann sol eli,

dördüncü defa yapann sa aya kesilir. Beinci defa hrszlk yapana ise

hapis ve daha baka ta'zir cezas verilir.

Hanbeliler'den ise, biri Hanefiler, dieri afii ve Malikiler gibi olmak üzere

iki türlü rivayet gelmitir.

(Cezîrî, el-Fkh ale'l-Mezahibil-Erba'a, c. 5, s. 159-162).
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31. Ebu'z-Zinad rivayet etti: Bir muharebede
>i (yol kestikleri zannyla) bir ksm

Bunlar hiçbir kimseyi öldürmemilerdi. Bunlar ya öldürmeyi ya
da ellerini kesmeyi istedi. Durumu Ömer b. Abdulaziz'e yazd. 0
da «Bundan daha hafif bir ceza versen iyi olur» diye cevap verdi.

imam Malik der ki: Bize göre Sahibinin çuvallar içerisinde

derleyip toplayp pazara brakt mallardan, biri el kesme cezas-
n gerektirecek miktarda çalarsa eli kesilir. Mal sahibi malnn
yannda olsun veya olmasn, gece veya gündüz olsun durum dei-
mez.

îmam Malik der ki: El kesme cezasn gerektirecek miktarda
mal çalan kimsede çald mal bulununca alnp sahibine verilir.

Hrszn da eli kesilir.

imam Malik der ki: Birgrup insan bir eve gelerek evden çuval,

sandk, ya da sepet içerisinde bulunan el kesme cezasn gerektire-

cek üç dirhemlik veya daha fazla miktardaki mal hep beraber ta-

yarak çalarsalar hepsinin elleri kesilir. Ama bunlardan her biri
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kendi bana müstakil bir eya çkarsa o zaman üç dirhem dee-
rinde eya çkarann eli kesilir, daha az miktarda eya çkara-
nnki ise kesilmez.*4

mam Malik der ki: Birinin evi müstakil avlu içerisinde olup

orada baka oturan olmasa, burada hrszlk yapann çald ma-
l avludan dar çkarmadkça eli kesilmez. Ama avlu içerisinde-

ki müstakil kilitli baka evlerde oturanlar da olsa, o zaman bu ev-

lerden birinden el kesmeyi gerektirecek miktarda mal evden çalp
çakarann —avludan dar çkmasa da— eli kesilir.

nnn
müsaade etmedii kölesi gizlice efendisinin odasna girerek el kes-

meyi gerektirecek miktarda maln çalsa eli kesilmez. Ayn vasf-

taki cariye de sahibi bulunan hanmn maln çalsa eli kesilmez.

Ama yukarda belirttiimiz köle efendisinin hanmnn evine giz-

lice girerek el kesmeyi gerektirecek miktarda maln çalsa o zaman
eli kesilir.

mam Malik der ki: Evine girmesine izin vermedii kendisi-

nin ve kocasnn özel hizmetine bakmayan, kadnn cariyesi evine

gizlice girerek el kesme cezasn gerektirecek miktarda mal çalar-

sa eli kesilmez.

m Malik der ki: Bir kadnn hizmetinde bulunmayan ve

leine izin vermedii cariyesi gizlice girer de hanm-
nn el kesmeyi gerektiren bir eyini çalarsa eli kesilmez. Fakat ay-

n cariye gizlice eve girer de hanmnn kocasnn bir eyini çalarsa

eli kesilir.

mam Malik der ki: Evin hanm müterek odalarndan deil

de kocasnn müstakil kapal odasndan el kesme cezasn gerekti-

recek miktarda maln çalsa eli kesilir. Ayn ekilde karsnn e-
yasn çalan kocann da eli kesilir. 46

Malik der ki: Küçük çocuk ile konuamayan yabanc,
çalnrsa, çalann eli kesilir. Evlerinden çkarlarsa,

(44) Hanefi mezhebine göre, bir topluluk hrszlk ettiinde, her birinin hissesi-

ne bir dinar veya on dirhem düerse, hepsinin ayr ayr elleri kesilir. Aksi

takdirde, hiç birininki kesilmez.

(45) Hanefi mezhebine göre, her iki halde de kar ve kocann eli kesilmez.
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çalann eli kesilmez. Bu, dadaki mal ile aaçtaki meyveyi çalma-
ya benzer. 46

mam Malik der ki: Bize göre, mezar soyan bir kimsenin me-
zardan dar çkard eyin miktar el kesmeyi gerektirecek mik-

tarda ise eli kesilir. Çünkü ev, içindekilerin muhafaza edildii yer

olduu gibi, mezar da içinde bulunanlarn korunduu yerdir. 47

4

(46) afii ve Hanefi mezhebine göre, hür çocuu çalan kimseye el kesme cezas
verilmez.

(47) afii ve Hanbeliler'le imam Ebû Yusufun görüü de böyledir. Ama dier
Hanefi Mezhebi imamlarna göre ise, mezarda ölüyü soyana el kesme ceza-

s verilmez.
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11. EL KESMEY GEREKTRMEYEN EYLER
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32. Habban olu Yahya olu Muhammed'den: Bir köle bir ada-
mn bahçesinden bir hurma fidan çalarak efendisinin bahçesine
dikti. Fidan sahibi hurma fidanm aramaya çkt. Bulunca köleyi

Mervan b. Hakem'e ikâyet etti. Mervan da onu hapsederek elini

kesmek isteyince kölenin efendisi Hadîc olu Rafi'e giderek bunun
hükmünü sordu. Râfi':

«— Resûlullah (s.a.v.)'m 'Aaçtaki meyve ve hurma göbe-
inin çalnmasndan dolay el kesme gerekmez,' buyurduu-
nu iittim» deyince, adam:

«— Mervan b. Hakem kölemi hapsetti, elini kesmek istiyor.

Benimle bareber gidelim de Resûlullah (s.a.v.)'den iittiin hadisi

ona haber ver» dedi. Râfi' adamla beraber Mervan b. Hakem'e gi-

dip:

«— Bu adamn kölesini mi yakaladn?» dedi. Mervan:
«— Evet» deyince Râfi':

«— Peki ona ne yapacaksn? dedi. Mervan:
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«— Elini kesmek istiyorum» deyince Râfi ona:

«— Resûlullah'n 'aaçtaki meyve ve hurma göbeinin
çalnmasndan el kesilmez* buyurduunu iittim' dedi. Bunun
üzerine Mervan emretti, köle serbest brakld. 48

iijj . U* lu V-kil : *i JUi . l^U^J' ^ J\ aJ ^Uj »1* ^J^cJl jîl

JUi . ilip ujhf U£3 • *^>** »C* 3)^ * Ö5 : ^ y JUi . JJ^

33. Yezîd olu Sâib'den: Abdullah b. Amr el-Hadramî bir köle-

sini Ömer b. Hattab'a getirerek:

«— u kölemin elini kes, çünkü hrszlk yapt.» dedi. Hz.

Ömer:

Ne çald?» diye sorunca Abdullah:

Hanmmn altm dirhem deerindeki bir aynasn çald»

i. Bunun üzerine Hz. Ömer:
«—- Onu serbest brak, elinin kesilmesi gerekmez. Eyanz ça-

lan hizmetçinizdir.»49

34. Ibn ihab'dan: Mervan b. Hakeme (sahibinin gafletinden

yararlanarak) bir eyay alp kaçan bir adam getirildi. Mervan eli-

ni kesmek istedi. Bir de bunun hükmünü, haber göndererek Zeyd

b. Sabit'ten sordu. Zeyd b. Sabit de:

(Sahibinin gafletinden yararlanarak) alnp kaçlan mal-

dan dolay el kesme cezas yoktur» dedi.

(48) Ebu Davud, Hudud, 37/13; Tirmizî, Hudud, 15/19; Nesni, Katu's-Sânk,

46/13; Ibn Mace, Hudud, 20/27. Ayrca bkz. eybanî, 684.

(49) Hz. Ömer (r.a.)'n elini kesmeyiinin sebebi, hizmetçinin ev halkndan sa-

ylmasdr. Çald ayna da normalde sakl, gizli olmayp meydanda olan ev

eyasndandr.
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35. Said olu Yahya'dan: Hazm olu Amr olu Muhammed
olu Ebû Bekir demir yüzükler çalm olan Nebatl bir köleyi ya-

kalayp elini kesmek için hapsetti. Abdurrahman'n kz Amre,
Ümeyye ismindeki cariyesini Ebû Bekir'e gönderdi. Ebû Bekir:

'Ben insanlar arasnda iken cariye bana geldi ve teyzen Amre
sana: Ey yeenim deersiz bir eyi çalan hrsz yakaladn bana
bildirildi, sen bunun elini mi kesmek istiyorsun diyor* dedi. Ben de

evet, deyince, cariye: 'Amre sana: el ancak çeyrek ve daha fazla

dinar deerindeki maln çalnmas halinde kesilir diyor» dedi. Bu-
nun üzerine ben de köleyi salverdim»

imam Malik der ki: Bizdeki ittifaka göre, kölelerden kim bir

eyi kendi aleyhine itiraf ederse, bu itirafndan dolay kendisine

bedenî had ve ceza uygulanr. Çünkü kendi aleyhine itiraf caiz-

dir.

mam Malik der ki: Ama efendisine zarar verecek bir ey itiraf

ederse bu caiz deildir. (Efendisi sorumlu olmaz.)
•

mam Malik der ki: Bir toplulukla beraber bulunup onlara

hizmet eden amele veya bir adam, onlardan bir ey çalsa elleri ke-

silmez. Çünkü bunlarn durumu hrszn durumu gibi deil, ema-
nete hiyanet eden kimsenin durumu gibidir. Bu gibilerin eli kesil-

mez.

mam Malik der ki:Ald emaneti inkâr eden kimsenin eli ke-

silmez. Bu, ald borcu inkâr eden kimse gibidir. nkârndan do-

lay eli kesilmez.

îmam Malik der ki: Bize göre, üzerinde ittifak edilen görü u-
dur: Evde çalaca eyalar toplayp henüzdar çkarmam ola-

rak yakalanan hrszn eli kesilmez. Bu, önüne içmek için arap
koyup da henüz içmemi, kadnla zina yapmak için bir araya gel-

mi de henüzyapmam olan kimselerin durumu gibidir. Bunlara
had gerekmedii gibi, hrszlk yapt evde yakalanana da gerek-

mez.

imam Malik der ki: Deeri el kesmeyi gerektirecek miktara
ulasn veya ulamasn, (sahibinin yanndan) alnp kaçrlan
maldan dolay el kesilmez.
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ÇECEKLER VE ÇKLER KTABI





1. ARAP ÇMENN CKZASI

J id

1. Yezid olu Saib öyle rivayet etti: Ömer b. Hattab (r.a.) yan-

mza gelerek: «Falan kimsede içki kokusu buldum. Bunun kayna-

tlm üzüm ras olduunu iddia ediyor. çtii eyi sorup arat-
racam. ayet sarho ediyorsa onu krbaçlyacam» dedi. Bunu
aratrd. çki olduunu örenince ona seksen krbaç vurdu. 2(ey-
banî, 709).

(1) Bilindii gibi yüce dinimiz slâmiyet ilmi gerçeklerle çatmayan yagane

hak dindir, tlmen ve tbben faydal kabul edilen eyleri, slamiyet mubah

saym, zararl kabul edilenleri de ondört asr önce yasaklamtr. Her türlü

alkollü içki ve uyuturucu maddeleri de akla, sala, mala, aileye ve hatta

cemiyete zararl olduu için haram klmtr. Maide sûresinin 90 ve 91. aye-

tinde öyle buyurulur: «Ey iman edenler, içki kumar, dikili talar (put-

lar), fal oklar ancak eytan ii olan irenç eylerdir. Onun için bun-

lardan kaçnnz ki kurtulua eresiniz. eytan, içki ve kumarda an-

cak aranza dümanlk ve kin düürmek, sizi Allah' anmaktan ve

namazdan alkoymak ister.»» Konuyla ilgili hadisler ve içki içene verile-

cek ceza bu bahisde görülecektir.

(2) Buhar, Eribe,74/10; eybanî, 709.

Hanefi ve afii mezheblerine göre, kendisinde arap kokusu bulunan kimse-

ye içki içtii, ya kendisinin ikrar, ya da iki ahidin ehadetiyle sabit olma-

dkça had uygulanmaz.

Maliki ve Hanbeli mezheblerine göre ise had uygulanr.
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2. Sevr olu Zeyd ed-Dîlîden: Ömer b. Hattab kiinin içtii a-
rap konusunda insanlarn fikrini sorunca Hz. Ali (r.a.): «Ona sek-

sen krbaç vurma görüündeyiz. Çünkü bu adam içince sarho
olur; sarho olunca da saçmalamaya balar; saçmalaynca ise ifti-

ra eder.» Bunun üzerine Ömer (r.a.)'de arap içenlere seksen kr-
baç vurmaya balad.3

,
• # « î »"..» • . %

3. îbn ihab'dan: Benden arap içen köleye verilecek ceza so-

rulunca: «Bana rivayet edildiine göre, hür kimsenin cezasnn
yans verilir. Ömer b. Hattab, Osman b. Affan ve Abdullah b.

Ömer, arap içen kölelerine, arap içen hür kimselerin cezasnn
yans kadar krbaç vururlard» dedi.4

•

4. Said olu Yahya'dan: Said b. Müseyyeb'in: «Haddin dnda
her türlü suçun affedilmesini Allah sever», dediini iittim.

imam Malik der ki: Bize göre, sarho edici arab içene
t
sarho

olsa da, olmasa da had vacib olur.

(3) eybanî, 710. Fakihler ve slam bilginlerinin çounluuna göre içki içmenin

haddi, yani verilecek cezann miktar, dinimizce tayin edilmi olup hakimin
takdirine braklmamtr. Fakat bu cezann miktarnda ihtilaf edilmitir.

Maliki, Hanefi ve Hanbeliler'e göre, içki içene seksen krbaç vurulur. Konu-
muz olan Hz. Ömer'in tatbikat ve ashab- kirâmn buna itiraz etmeyip mu-
vafakati bunlarn delilidir.

mam afii'ye göre ise, krk krbaç vurulur. Ona göre Hz. Ömer (r.a.)'n bunu
seksene çkarmas devlet bakan olmas hasebiyle tazir kabilindendir. Baz
bölgelerde içki içen çoalnca Hz. Ömer cezay arlatrmak istemitir.

(4) eybanî, 706.
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2. ÇERSNDE IRA YAPILMASI YASAKLANAN KAPLAR

. ^^j^ afi» j, jul: y > : J v $ w. Liu . «Jti

5. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah fs.a.v.), gazvelerinin bi-

rinde insanlara hitabede bulundu. Ben de süratle kendisine doru
gittim. Fakat ben yanna varmadan hutbesini bitirdi. Oradakilere
peygamber ne söyledi diye sorduumda: Kabak ve ziflli kab içeri-

sinde ra braklmasn yasaklad, denildi. 5

< « . . .

6. Kbû Hureyre (r.a.)'den: «Resûlullah (s.a.v.) kabak ve ziftli

kab içerisinde ra braklmasn yasaklad»6

f5J Mslin, Ivribe, 'Mi/M, no: <18

(6) Müslim, K*rihv, :jli/«. nortfl ,M2.

Hu kaplar içerisindeki sini çabucak sarho edici hale th nus/ar. < Urun ici ya-

saklanmtr. Hu, içkinin ilk yasakland zamanlarda ul lykj iyin kullan-

dklar bu kaplan arap kokusu sinmiti. çim- kuukn ralar yal mcals fa

raplaftyonlu I len d»- kaplarn kullanl mamak la içkiyi nutturnak sie

mistir, Hilallere, içki tamamen braklp kaplardan da içki i'Seri ndiuv, kul-

lanlmasna müsaade etmitir. Hunun l)ir benzeri de mezar ziyaretidr.

Resûlullah 's.a.v. pul lara tapmaya alkn bulun erkek \ t* kadnlara dikili

talar, pullar andr.m rtf/ r /ivarctnu ucf yasaklad Putlar tamamen
unutulduktan sonra mezar / •. ..»-tini erkeklere serbest etti
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, . I - '

7. Ata b. Yesar'dan: «Resûlullah (s.a.v.) koruk hurma ile ol-

gunlam taze hurmann ve kuru hurma ile kuru üzümün ayn
kabda ra yaplmasn yasaklad.» 7

(7) lbn Abdilber derki: Malik'ten bildiim karadyla ihtilafsz olarak mürseldir.

Buhar ve Müslim'de lbn Cureyc -Zeyd-Atâ-Câbir senediyledir: Buhar,

Eribe, 74/11; Müslim, Eribe, 36/5; no:16-19.
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3. ÇETL MEYVE SULARININ KARITIRILARAK
ERBET YAPILIININ MEKRUH OLUU" VE
BRLETRLEREK ARAP YAPILMASI MEKRUH
OLAN EYLER

'i • * *
•

*» * * »
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8. Ebû Katade el-Ensârî'den: «Resûlullah (s.a.v.) kuru hurma
ras ile kuru üzüm rasnn ve taze hurma ras ile alacal ko-

ruk hurma rasnn kantrlarak-içilmesini yasaklad.»9

imam Malik der ki: Memleketimizdeki alimler de Resûlullah

(s.a.v.) yasaklad için bunu kerih görmülerdir. 10

(8) Birden fazla çeitli meyve sular, yahut ayn türden ham ve olgunlam
meyve sular —bilhassa Hicaz gibi scak ülkelerde— tehammür eder yani

israfbabna girer. Bu yüzden Resulü Ekrem bunlar yasaklamtr.

(9) Buharî.Eribe, 74/11; Müslim, Eribe, 36/5, no:24,25.

(10) Ahmed b. Hanbel ve afîi'lerce de çounluun görüüne göre haramdr.

Ebû Hanife ve Ebû Yusuf a göre bunu içmede bir mahzur yoktur. Bunu bir-

letirerek içilmesinin yasaklanmas, îslamn ilk yllarnda idi, ki daha ziya-

de bunun sebebi geçim darlt ve bir çeit ra ile yetinilip dierlerine de yar-

dm edilmesini tevik idi. (Sehârenfûrî, Bezlü'l-Mechud, c. 16, s. 37).
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4. ARABIN HARAM KILINMASI

1
t

t

• " flr* >— 1

9. Peygamberimizin zevcesi Hz. Aie'den: Resûlullah (s.a.v.)'e

bal erbetinin hükmü sorulunca: «Sarho edici her içki haram-
dr» buyurdu. 11

10. Ata b. Yesar'dan: Resûlullah (s.a.v.)'a dan rasnn hükmü
sorulunca: «Onda hayr yoktur» dedi ve içilmesini yasaklad.12

mam Malik der ki: Zeyd b. Eslem'e:

«— Gubeyrâ' nedir?» diye sordum da:

«— Uskerke (Habelilerin dardan yaptklar bir çeit arap)»
dedi. 13

(11) Buhar, Eribe, 74/4; Müslim, Eribe, 36/7, no:67, 68; eybanî, 711.
Bal erbeti kabarp sertleerek köpüünü atar ve sarho edici bir hale ge-
lirse içilmesi haramdr. Aksi takdirde, bal erbetinin içilmesi helal ve ifa-
dr. Hatta bal erbeti, souk içilirse ishale, lk içilirse kabza yararldr.

(12) Mürseldir. îbn Abdilber der ki: bn Vehb, Malik -Zeyd-Atâ- îbn Abbas yo-
luyla müsned olarak rivayet eder. Malik'ten müsned olarak yalnzca bn
Vehb'in rivayet ettiini biliyorum.

(13) eybanî, 712.

Dar urubunun hükmü de, bal urubu gibidir. Kabarp sertleerek köpü-
ünü atar ve sarho edici bir hale gelirse içilmesi haramdr. Aksi takdirde,
içilmesi helal ve caizdir.
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11. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.): «Kim bu
dünyada arap içer de tevbe etmezse, ahirette cennet ara-
bndan mahrum olur» buyurdu14

(14) Müslim, Eribe, 36/8, no:76; eybanî, 715.

arabn haram olduunu inkâr edip helal kabul ederek içen dinden çkar.

Fakat helal saymayarak içen dinden çkmaz. Haram fiillerden birini yap-m olduu için büyük günah ilemi olur. Bu büyük günahtan kurtulabil-

mesi için tevbe etmesi lâzmdr. Hadis-i eriften tevbe etmeden ölenin cen-

net arabndan mahrum kalacan öreniyoruz.
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5. ARABIN HARAM KILINMASIYLALGLDER

12. îbni Va'le el-Msrî'den: Abdullah b. Abbas (r.a.) üzümden'
sklan rann hükmünü sorduumda unlar anlatt.

«Bir adam Resûîullah (s.a.v.)'e içi arap dolu bir krba hediye
edince, Resûîullah (s.a.v.):

«—Bunu Allah'n haramkldn bilmiyor musun?» bu-
yurdu. Adam:

«— Hayr» deyince, yannda bulunan biri ona gizlice bir ey
söyledi. Resûîullah (s.a.v.):

«— Onunla gizlice ne konutun?» buyurdu. Adam:
«— arab satmasn söyledim» dedi. Bunun üzerine Resûîul-

lah (s.a.v.) ona:

«— içilmesini haram klan Allah, satlmasn da haram
kld» buyurunca, adam arap dolu iki krbann azn açt, içle-

rindeki arabn hepsi akt gitti.16

(15) Müslim, Musâkat, 22/12, no:68; eybanî, 713.

Türkçemizde arap dediimiz Kur*an ve hadislerde hamr olarak geçen
madde; kabarp yükselerek kesinleip köpüünü atan çi üzüm suyudur.
Bunun bir takm hükümleri vardr:

1. Zat itibariyle haramdr, yoksa sarholuk verdii için deil. Çünkü
Kur'an- Kerim de «rics= pis» olarak vasflandrlmtr.
2. Haram olduunu inkâr eden dinden çkar.

3. Galiz pislik hükmündedir. Avuç içi kadarnn elbise, vücudumuz ve na-
maz klacamz yere bulamas namaza mani olur. •

4. Müslüman hakknda kymet ifade eden mal deildir. Bu sebeple alm-sa-
tm caiz deildir. Bu hadis-i erif de bunun delillerindendir.

5. Sarho olmasa bile arab içen krbaçlanr.(Bk. Mavslî, el-îhtiyar, c.4,

s.99).
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13. Enes b. Malik (r.a.)'den: Ebû Ubeyde b. el-Cerrah'a, Ebû
Talha el-Ensarî'ye ve Übey b. Ka*be (r.a.)'e hurma koruu ile kuru
hurmadan yaplm içki datyordum. O srada biri gelip:

«— arap haram klnd» deyince, Ebû Talha:

«— Ey Enes! Kalku arap testisini kr» dedi. Hemen kalktm,
havan aldm, arap testisine vurdum. Testi param parça oldu.16

isi < ^ vûÜ 5î > î>I î '^jUv aJ £ ^ û î m
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f
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(16) Buharî, Eribe, 74/3; Müslim, Erdibe, 36/1, no:9; eybanî, 716.

Hadis i eriften sahabe-i kiramn Islamiyete; Kur'an ve sünnete ne derece

bal olduklarn apaçk olarak öreniyoruz. Yine Enes b. Malikin baka ri-

vayetlerinden örendiimize göre, çkinin kesin olarak haramklndn
bildiren Maide sûresinin 90. âyeti inince, Resûluîlah (s.a.v.) Medine'de tel-

lallar barttrarak durumu ilân etmitir. Bunu iiten Sahabe-i Kiram, içki

ne zaman ve niçin haram klnd diye aratrmaya hiç lüzum hissetmeksi-

zin, evlerinde bulunan içkileri hemen sokaa dökmülerdir. Hatta o kadar
içki dökülmütür ki Medine sokaklarndan sel gibi arap akmtr. Bu, As-

hab- Kiram'n imanlarnn kuvvetini; Allah ve Resûlüne ballklarnn
derecesini göstermektedir. Bu hal, bir de una dikkatimizi çekiyor: Bu ka-

dar çok içki olan yerde, içki içen çok olduu gibi içenlerin de müzmin tiryaki

olduu anlalr. îte içkinin haram olduunu duyar duymaz hepsi birden

hemen içkiyi brakmalar slama smsk ballklarn, Resûluîlah

(s.a.v. )'e itirazsz itaatlarn ve imanlarnn kuvvetini gösterir.
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14. Lebid olu Mahmud el-Ensârî'den: Ömer b. Hattab,
am'a gelince, am halk orann havasnn arlndan ve veba
hastalndan ikâyet ederek: «Bizi ancak u içki iyiletiriyor» de-

diler. Ömer (r.a.):

«—u bal erbetini için» deyince, onlar:

«— Bal bizi iyiletirmiyor» dediler, içlerinden biri de Hz. Ömer
(r.a.)'e:

«— Sen bu baldan sarho etmeyen bir arapm yapmamz is-

tiyorsun?» deyince, Hz. Ömer:
«— Evet» dedi. Onlar da üçte ikisi gidip biri kalncaya kadar

bal kaynatp Hz. Ömer (r.a.)'e getirdiler Ömer (r.a.) parman
erbete batnp çkarnca erbet sünmeye balad. Bunun üzerine
Ömer (r.a.):

«— Bu kaynatlm üzüm ras gibidir. Develere sürülen kat-

ran gibi katlam» dedi ve bunu içmelerine müsaade etti. Ubade
b. Sâmit, Ömer (r.a.)'e:»

«— Vallahu bunu sen helal kldn» deyince, Hz. Ömer (r.a.):

«— Hayr! Vallahi» dedi. (ve öyle dua etti): «Ey Allah'm senin
bunlara haram kldn hiçbir eyi ben helal klmyorum. Senin
helal kldn hiçbir eyi de bunlara haram klmyorum.»17

J . ^j # ^ v^, ^^Uj <> v-î 'Jj : > y <S Jü

15. Abdullah b. Ömer (r.a.)'dan: Irak halkndan bir grup insan
bana:

«- - Ya Ebâ Abdurrahman, biz üzüm ve hurma alp bunu arap
yaparak s.Hyoruz» dediler. Ben de:

«— Size Ai'^h't, meleklerini, insanlar ve cinleri ahit tutuyo-

mm ki bunu alp salv nz. arap yapmanz, içmenizi, sakalk
yapmanz size emretmiyoruni. Çünkü bu eytan ii, irenç bir

!;?vJir.»

U î) eybaî, 721.
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1. DYETLER'
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L Hazm olu Amr olu Muhammed olu Ebû Bekir'den: Resû-
lullah (s.av.)'in Hazm olu Amr' (Necran'a gönderirken) diyetler-

le ilgili yazd mektupta u bilgiler vard: «Adam öldürmede
yüz deve, burnun tamamen kesilmesinde yüz deve, beyne
kadar varanba yarmada ve karn boluuna kadar ulaan
yaralamada diyetin üçte biri; bir göz, bir el ve bir ayak için

ellier deve,2 el ve ayaklardaki her parmak için on deve, di
için be deve ve kemie kadar varan yaralamada be deve
diyet vardr.»3

hk): Ksas yaplmayan adam öldürme olaylarnda, can karl ve

bir ksm uzuvlar kesme, krma ve yaralamalarda bunlara karlk olarak

verilen tazminata denir. Hangi öldürme ve yaralamalarda bu cezann veri-

lecei bu bahisde görülecektir.

(2) ki göz, iki el ve iki ayak için, tam diyet, yani yüz deve verilir. Bu suçlar hata-

en ilenmise diyet verilir. Kasden ilenmise ksas gerekir. Ancak maktu-

lun velileri, ksasdan vazgeçerlerse, ksas diyete çevrilir.

(3) eybanî, 663.
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2. Malike öyle rivayet edildi: Ömer b. Hattab (r.a.) diyeti köy-

lülerin dmmuna göre takdir etti; altn sahibine bin dinar, gümü
sahibine ise oniki bin dirhem diyet vermeye hükmetti.

mam Malik der ki: Altn sahibi am ve Msr halk, gümü
sahibi ise Irak halkdr. Diyet üç veya dört sene içerisinde taksit

taksit ödenir. Uç sene içerisinde ödenmesi bana göre daha iyidir.

Köy ve kasabalarda yaayanlardan diyet olarak deve, göçebeler-

den de altn ve gümü alnmaz. Yine böylece altn sahibinden gü-
mü, gümü sahibinden de altn alnmaz. 4

(4)u halde diyet, üç eyden verilebiliyor: Altn gümü ve deve. Hanefiler'e göre
de durum ayndr. Yalnz onlara göre, gümüün miktar, on iki bin dirhem
deil de on bin dirhemdir. mam Muhammed'le Ebû Yusufa göre bunlarn
dnda ikiyüz sr veya ikibin koyun ya da iki yüz takm elbise de verilebi-

lir. Bir de Hanefiler'e göre, diyeti ödeyecek kiinin malî durumuna uygun
olarak, bunlarn ho-hangi birinden diyet vermek yeterlidir. Malikiler'e göre
ise, deve sahibi deveden, aHm sahibi altndan ve gümü sahibi de gümüden
ver ir.



157

3. ÖLENN VELS KABUL ETTNDE KASDEN ADAM
ÖLDÜRME DYET VE DELNN CNAYET

/

f t 0 mm. •
t

- * • • *
c

.
*

îbn ihab öyle diyor: Kasden adam öldürme diyetinde ölenin

velisi raz olursa, iki yana girmi yirmibe dii deve, üç yana
girmi yirmibe dii deve, dört yana girmi yirmibe dii ve be
yana girmi yirmibe dii deve verilir.

5

(5) mam Malik e göre diyet:

a) Hataen adam öldürme diyeti,

b) Maktulün velileri kabul ederlerse kasden öldürme diyeti,

c) Kasde benzeyen öldürme diyeti diye üçe ayrlr.

Hanefler'e göre, öldürme, be ksma ayrlr:

a) Kasden öldürme,

b) Kasde benzeyen öldürme,

c) Hata yolu ile öldürme,

d) Mata yerine geçen öldürme,

e) Sebep olup öldürme

Kasden adam öldürmede diyet gerekmez, ksas gerekir. ayet maktulün ve-

lileri, katilin hayatn mal karl anlaarak balarlarsa, anlalan bu

mal ne ise o verilir. Bunu katilin kendi malndan gecikmesiz olarak vermesi

gerekir.

Kasde benzeyen öldürmede, ksas gerekmeyip ar diyet cezas gerekir. Ar
diyet develerden, öyle olur: Yukardaki metinde ht ihab'n da belirttii gi

bi iki, üç, dört ve be yalarna girmi yirmibeer dii deve olmak üzere,

toplam yüz deve verilir. Bunun dndaki öldürme nevilerinde hafif diyet ge-

rekir. Hafif diyet deveden verilirse öyle olur: ki, üç dört ve be yana gir-

mi yirmier adet dii deve ile yirmi adet iki yana basm erkek devedir.
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3. Yahya b. Said'den: Mervan b. Hakem, Muaviye b. Ebi Süf-

yan'a, Kendisine bir adam öldürmü deli birinin getirildiini yaz-

d, Muaviye de ona: «Onu hapset, ksas cezas vererek öldürme.
Çünkü deliye ksas gerekmez» diye cevap yazd.

îmam Malik der ki: Büyük biri ile küçük çocuk birleerek
kasden bir adam öldürseler büyük adam ölüme mahkûm edilir.

Çocua ise diyetin yars kadar ceza verilir. Hür kimse ile köle be-

raberce bir köleyi öldürseler, köleye ölüm, hür kiiye de kölenin
kymetinin yars kadar bir mebla ceza olarak verilir. 6

(6) Hanefi mezhebine göre, köleyi öldüren hür kimse ksasen öldürülür.
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4. KASIT OLMAKSIZIN 1IATAEN ADAM ÖLDÜRMEDE
DYET
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4. Malik olu Irâk ve Yesar olu Süleyman'dan: Sa'd b. Leys
oullarndan bir adam atn koturdu. Cüheyne kabilesinden bir

adamn parmana bast, yaralad. Kan kaybndan adam öldü.

Mesele Hz. Ömer (r.a.)'e arzedilince, Ömer (r.a.) at sahibinin ya-

knlarna:

«— Adamn parmann kanamasndan ölmediine dair elli

yemin eder misiniz?» deyince, onlar yemin edip günaha girmek-

ten kaçndlar. Sonra ölenin yaknlarna:



160 MAM MALIK I MUVATTA

«— Siz kan kaybndan öldüüne yemin eder misiniz?» dedi.

Onlar da yeminden çekindiler. Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a.)

Sa'dilerin yarm diyet vermesine hükmetti.

imam Malik der ki: Tatbikat böyle deildir.'7

mam Malik'ten: bn ihab, Yesar olu Süleyman ve Ebû Ab-
durrahman olu Rebia: «Hataen adam öldürmenin diyeti iki ya-
na girmi yirmi dii deve, üç yana girmi yirmi dii deve ve yirmi

de erkek deve ile dört yana basm yirmi dii deve ve be yama
basm yirmi dii devedir.» diyorlard."

mam Malik der ki: Bizdeki ittifaka göre, çocuklar arasnda
ksas gerekmez. Zira onlarn kasden adam öldürmeleri bulu ça-

na erip üzerlerine had gerekmedikçe hataen öldürme kabul edi-

lir. Bir küçük çocuk ile bir büyük adam hür bir adam hataen bera-

berce öldürseler, herbrnin asabes (= baba tarafndan olan akra-
balar) ölenin yar diyetini öder.

mam Malik dur ki: Kim hataen bir adam öldürürse, ksas ya-

plmaz, malndan diyet ödenir. Çünkü o mal hususunda dierleri

gibidir. (Onun malna, ölünün malna yaplan muamele yaplr).
Borcu ödenir, vasiyyeti yerine getirilir ve mal varsa diyeti mal-
nn üçte biri kadar olur. Diyetin kalan ksm düer. Bu onun için

caizdir. Diyetinden baka mal yoksa onun üçte birinin verilmesi

caizdir. Bu, ona baland veya vasiyet ettii zaman böyledir. 9

(7) Malik e göre, yemin önce davacya, sonra davalya ettirilir. Halbuki Hz.

Ömer, önce davalya, sonra da davacya yemin etlirnitir. Kili yemin veya
elli kiiye yemin ettirme meselesi ileride müstakil olarak incelenecek.

(8) Hafif diyeti meydana getiren deve gruplarnn durumu, .Maliki ve afii mez-

hebine göre böyledir. Bu husustaki Hanefi mezhebinin görüünü biraz önce

izah etmitik ki onlara göre iki yana basanlardan yirmi erkek deve alnr.

(9) eybani, 667.
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5. HATAEN YARAIj\MA DYET
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imam Malik der ki: Bizdeki ittifak edilen görü hataen yarala-

mada yaral kimse iyileip salna kavuuncaya kadar diyet

ödenmez. nsann elinden, ayandan ve bedeninin baka bir ye-

rinden hataen krlan kemik iyileip eski haline dönerse diyet ge-

rekmez. Fakat geride bir kusur ve iz kalrsa o zaman bu kusur
miktarnca diyet gerekir.

îmam Malik der ki: Krlan bu kemik hakknda Resûlullah

(s.a.v.)'in miktarn belirttii bir diyet miktar varsa o ödenir. Fa-
kat kemik hakknda Resûlullah (s.a.v.)'in miktarn belirttii bir

diyet yok ve bu hususta bir uygulama da geçmemise, o zaman di-

yetin miktar ictihadla tayin edilir.
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mam Mulik der ki: Uataen bedeni yaralamada, yara iyileir

ve eski haline dönerse diyet yoktur. Fakat yarada iz ve kusur kalr-
sa, o zaman diyet takdir edilir. Ancak karn boluuna kadar ula-

acak yaralamada adam öldürme diyetinin üçte biri ödenir} 0

imam Malik der ki: Vücuttaki kemiin yaralanmasndan do-
lay diyet yoktur. Bu, etin syrlarak kemiin meydana çkmas gi-

bidir.

mam Malik der ki: Bizdeki ittifaka göre tabib sünnet yapar-
ken tenasül uzvunu sünnet yerinden kesse diyet gerekir. Bu, diyeti-

ni aklenin (akrabann) ödemesi gereken hatadandr. Doktorun
kastsz olarak yapm olduu her hatada diyet gerekir.

(10) Bu ekilde yaralama genellikle karn, göüs ve srt bölgesinden olur.
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Said b. Museyyeb'den öyle rivayet edildi: Diyetin üçte biri

miktarna ulancaya kadar kadnn azalarnn diyeti erkeinki
gibidir. Kadnn parmann diyeti, erkein parma, dii, erkein
dii, ba ve yüzdeki kemie kadar ileyen yaralarda ve kemiklerde
arza yapan yaralamalarda da kadn erkek gibidir.11

imam Malik, Ibn ihab'la Urve b. Zübeyr'in de kadnn diyeti

hakknda, Said b. Müseyyeb gibi düündüklerini rivayet etmitir.
Bunlar: «Adam öldürme diyeti miktarnn üçte birine kadar kad-
nn diyeti erkein diyetine eittir. Erkein diyetinin üçte birine
ulanca o zaman kadnn diyeti erkein diyetinin yars kadar
olur.» dediler.

mam Malik der ki: Bunun izah öyledir -' Ba ve yüzdeki ke-

tirmesi, dima ve iç bolua kadar ulaan yaralamalardan daha
hafifyaralar ve bunlar gibi diyeti üçte bire kadar olan yaralama-
larda kadnn diyeti erkein diyetine eittir. Fakat üçte bire ula-
rsa, o zaman kadnn diyeti erkein diyetinin yars kadar olur. 12

imam Malik, Ibn ihab'n: «Karsn yaralayan adama diyet

gerekip ksas yaplmayaca hakknda tatbikat devam edegeldi»
dediini rivayet etmitir.

imam Malik der ki: Bu kasden deil de kiinin hataen kars-
na vurup yaralamasnda olur. Karsna krbaçla vurup gözünü ç-
karmas ve benzeri gibi. 1 *

(11) Malikiler alt çene ve burnu yüzden saymyorlar. Dier üç mezhep ise yüz-
den sayyor.

(12) Hanefler'le afiler'e göre, az olsun çok olsun kadnn diyeti erkein diyeti-

nin yansdr. Bilindii gibi, aslnda islamiyet kadnn hayat ile erkein ha-

yat arasnda bir aymm gözetmemi, kadn öldüren erkein öldürülmesi-

ni emretmitir. Ancak bir takm sebeplerden dolay diyetler hususunda bu
eitlik gözetilmemitir. Çünkü erkekler genellikle daha ziyade üretici, ai-

lelerinin geçimlerini temin edici ve vatann savunucusudurlar. Bu sebeple,

erkeklerin ölüm veya sakatl cemiyetin sinesinde daha büyük yaralar

meydana getirir. te bu sebeple klasik dönemde diyetler hususunda fark-

llk gözetilmitir.

(13) Çünkü erkein kansn tedip etme hakk vardr. Kocasna kar karlk va-

zifesini yapmayan, onun meru istek ve emirlerine uymayp serkelik ya-

pan kary kocasnn haddi amakszn dövebilecei, Nisa sûresinin 34.

âyeti kerimesiyle bir ksm hadis-i eriflerde belirtilmitir. Yaralama ve

zarar verme maksad olmakszn vururken yaralanrsa ksas gerekmez.
Aksi takdirde gerekir.



4.V / DIYKTl.KH {KANUMAR) KITAM 165

mam Malik der ki: Hr kadnn asabesi (baba tarafndan
akrabas) ve kabilesinden olmayan kocas ve ayn kocadan çocuu
kadnn iledii cinayetin diyetini ödemesi gerekmez. Ana bir er-

kek kardeleri de diyetini ödemekle sorumlu deildir. Fakat bun-
lar kadnn mirasna daha fazla müstahakdrlar. Diyet ödeme
Resûlullah (s.a.v.) zamanndan günümüze kadar asabeye aittir.

Kadnn azad ettii kölelerin durumu da böyledir. Her ne kadar
bunlar kadnn kabilesinden deillerse de, miraslar kadnn ço-

cuuna aittir. Bunlarn cinayetinin diyeti ise, kadnn kabilesine
düer.
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7. CENNN DYET

5. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Hrizeyl kabilesinden iki kadn (dö-
vütüler). Bunlardan biri dierine bir ta atp vurdu. O da karnn-
daki cenini14 (ölü olarak) düürdü. Resûlullah (s.a.v.), bu ceninin
diyeti hakknda, bir köle veya cariye verilmesine hükmetti.16

o- & - ^ A ÜUî . jL- iü) jLj . JiLiViiis Vj . J5T V
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b. Müseyyeb'den: Resûlullah (s.a.v.) anasnn karnn-
ceninin diyeti olarak bir köle veya cariye verilmesine

hükmedince, aleyhinde hüküm verilen kimse:

«— Yiyip içmeyen, konuup doduu zaman ses çkarmayan
ceninin diyetini nasl öderim. Böyle hükümler batldr» dedi. Bu-
nun üzerine Resûlullah (s.a.v.):

«— Bu âdâm kahinlere benziyor» buyurdu.16

(14) Ana karnndaki çocua cenin denir.

(15) Buharî, Tb, 76/46; Müslim, Kasame, 28/11, no:34; eybanî, 675.
(16) Malik'in ravilerine göre mürseldir.

Buharî (Tb, 76/46) ve Müslim (Kasame, 28/11, no:31), Ebu Hureyre'den
mevsul olarak rivayet eder.

Zurkanî der ki: Buharî bu hadisi Kuteybe-Malik senediyle mürsel olarak
rivayet etmitir. Ona göre Malik'in mürselleri sahihtir. Ayrca Bkz.
eybanî, 674. . \

Çünkü kahinler seciyeli ve kafiyeli sözleriyle hakk batl ve batl h,ak gös-
terirler. Bu da Resûlullah'n vermi olduu doru hükme itiraz etmitir.
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Ebû Abdurrahman olu Rabia öyle derdi: Ceninin diyeti elli

dinar veya altyüz dirhem takdir edilir.17 Hür müslüman kadnn
diyeti de, beyüz dinar veya altbin dirhemdir.

îmam Malik der ki: Hür kadna ait ceninin diyeti, kendi diye-

tinin onda biri kadardr. Bu onda birde, elli dinar veya alt yüz
dirhemdir. Anasnn karnndan sa olarak ayrlp da ölü olarak

doan cenine diyet gerektiinde hiç bir kimsenin muhalefet ettii-

ni iitmedim.

imam Malik der ki: Sa olarak doup da ölen cenine tam diyet

gerektiini iittim.

îmam Malik der ki: Ceninin sa olmas, dounca ses çkarma-
syla sabit olur. u halde dounca ses çkarp sonra ölen ceninin

diyeti tam diyettir. Cariyenin düürdüü ceninin diyeti anasnn

(17) Hanefiler'e Malikiler, dinar (altn) takdirinde birleiyorlar. Dirhem
(Gümü) takdirinde ise ayrlyorlar. Hanefiler'e göre beyüz dirhemdir.
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fiatrun onda biridir.

mam Malik der ki: Hamile bir kadn, bir erkek veya kadn
kasden öldürse, buna doum yapncaya kadar ksas cezas uygu-
lanmaz. Kasden veya hataen öldürülen kadn hamile olsa, öldü-

ren kadnn ceninine bir ey gerekmez. ayet kadn kasden öldü-

rülmü ise, onu öldüren kadn ksasen öldürülür. Cenine diyet ge-

rekmez. ayet hataen öldürülmüse, diyetini onu öldüren kadnn
aklesi öder. Cenine diyet gerekmez.

Yahya der ki: Malike Yahudi ve Hristiyan kadnn karn ve
benzeri yerine vurulmas suretiyle düürdüü ceninin hükmü so-

rulunca: «Anasnn diyetinin onda biri gerektii kanaatindeyim»
dedi.
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8. TAM DYET GERKKKN ORGANLAR
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Said b. Museyyeb'in öyle dedii rivayet edildi: îki dudak için

tam diyet gerekir. Alt dudak kesilirse, diyeti, tam diyetin üçte iki-

sidir. 18

mam Malik, bn ihab'a salam kimsenin gözünü (hataen)

çkarana kimsenin durumunu sorunca, tbn ihab: «Gözü çka-
rlan ksas isterse ksas yaplr, diyet isterse bin dinar veya ikibin

dirhem diyet verilir.

(18) îmam Malik e göre yanm diyettir. Hanefiler'e göre de yarm diyettir. Çün-
kü kaide olarak çift uzvun diyeti tam, bunlardan birinin diyeti ise yarm-
dr.
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îmam Malike öyle rivayet edildi: nsann çift azalarnn, di-

lin, dibinden kesilsin veya kesilmesin, iitme duygusunu gideren
iki kulan, erkein tenasül (cinsî) organnn ve iki husyesinin
(yumurtasnn) diyeti tam diyettir.

imam Malike öyle rivayet edildi: Kadmn iki memesinin ke-

silmesinin diyeti de tam diyettir.19

imam Malik der ki: Bana göre, bunlarn en hafifi kalarn ve
erkein iki memesinin diyetidir. 20

îmam Malik der ki: Birgözü salam olan kimsenin bu salam
gözü hataen çkarlsa tam diyet gerekir. 21

«

(19) Hatta iki memesinin uçlar da kesilse yine diyet tamdîr. Çünkü, bunun be-
lirli bir fonksiyonu vardr. Çocuun gda kaynadr.

(20) Bunlarda muayyen bir diyet yoktur. Hakimin kanaatine braklmtr.
Çünkü bu uzuvlardan salanan mühim bir fayda yoktur.

(21) eybanî, 664.

Hanefiler'e göre, yarm diyet gerekir.
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9. GÖRME KUVVET GDEN GÖZÜN DYET
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Yesar olu Süleyman'dan: Zeyd b. Sabit: «Kendisi durup gör-

me duygusu giderilen gözün diyeti yüz dinardr» derdi.

Yahya der ki: Malike, alt göz kapann ve gözün çevresindeki

yuvarlak kemiin kesilmesinin hükmü sorulunca: «Bunun tayin

edilmi bir diyeti yoktur. Hakimin takdirine braklmtr. Ancak
gözün görmesi azalmsa, o zaman azalan görme miktar kadar
diyet gerekir» dedi.22

îmam Malik der ki: Görme duygusu giderilena göz ve kesi-

len çolak kol için, miktar belirlenmi bir diyet yoktur. Hakimin
takdirine braklmtr.

(23) Hanefîler'e göre, toplam adetleri dört olan alt veya üst göz kapaklarndan

biri kesilince, tam diyetin dörtte biri gerekir.
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10. YÜZ VE BATAK YARANIN DYET
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Yesar olu Süleyman'dan: Kemlie kadar ileyen yüzdeki ya-

ralamann diyeti, ba kemiine kadar ulaan yaralama diyeti gi-

bidir. Ancak yara yüzde kusur brakrsa, o zaman yüzün diyetine

badaki yarann diyetinin yars kadar daha ilave edilir. Böylece

diyetin miktar, yetmibe dinar olur. 24

îmam Malik der ki: Beyne kadar ulamyan yaralama halle-

rinde diyet onbe devedir. Eti kemikten alan ve beyne kadar ula-

mayan yara, bata ve yüzde olur.

imam Malik der ki: Beyne ve karn boluuna ulaan yarala-

mada ksas gerekmez. Nitekim îbn ihab da, «beyne kadar ulaan
yaralamada ksas yoktur» demitir.

imam Malik der ki: Kemii krp beyne ulaan yaralama an-

cak kafada olur.

imam Malik der ki: Ba ve yüzdeki kemii meydana çkarma-

yan ufak yaralamalarda diyet yoktur. Diyet kemie kadar ileyen

ve daha büyük yaralamalarda vardr. Çünkü peygamber efendi-

miz (s.a.v.) Amr b. Hazm'a diyetlerle ilgili yazd fermanda en

son olarak kemie kadar ileyen yaralamay zikretmi ve diyetini

be deve takdir etmitir. Ne eski ve ne de yeni hiçbir halife kemie
kadar ilemeyen küçük yaralar için diyete hükmetmemilerdir.

Said b. Müseyyeb: «insann herhangi bir uzvunda açlan yara

için o uzvun diyetinin üçte biri gerekir» dedi.

imam Malik der ki: bn ihab böyle ufak yaralamalarda diyet

gerekmeyecei görüünde idi. Bana göre de, bu gibi hallerde üze-

rinde ittifak edilmi belirli bir diyet yoktur. Fakat hakimin diyet

(24) Bütün mezhep ve lügatçlanr ittifakyla yüz ve bataki yaralamalar on ks-

ma ayrlmtr:
a) Kan çkmakszn derinin syrlmas,
b) Deri üzerinde kann damla halinde toplanp akmad yara.

c) Kan akacak kadar—azck— yara,

d) Deri ile beraber birazck da etin kesilmi olduu yara,

e) Deri ile beraber epeyce etin kesilmi olduu yara.

O El ile kemik arasndaki zara kadar ulaan yara,

g) Kemii meydana çkaran yara,

h) Kemii kran yara.

) Kemii krdktan sonra yerini deitiren yara.

i) Beyne ulaan yara.
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takdir edebilecei görüündeyim.

mam Malik der ki: Bize göre, beyne kadar ulaan yaralama,

yüz ve ba kemiklerinin yaralanmas, yarann eti syr'arak kemi-

in meydana çkmas bata ve yüzde olunca belirtilen diyet vardr.

Vücudun dier yerlerindeki yaralamalarda hüküm, hakimin tak-

dirine braklr. 25

îmam Malik der ki: Alt çene kemii ile burun kemii badan
deildir. Müstakil iki ayr kemikdirler. 26 Bunlarn yaralanma-
snda diyet olmad görüündeyim. Ba kemii bunlarn dnda

Ebu Abdurrahman olu Rabia'dan «Abdulah b. Zübeyr ba ke-

miinin yaralanmasnda ksas yapt.»

(25) Dier mezheplerde de hüküm ayndr.

(26) Dier üç mezhebe göre, bunlar batan saylr ve diyet gerekir.
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11. PARMAKLARIN DYET
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Abdurrahman olu Rabia'dan: Said b. Müseyyeb'e:

«— Kadnn bir parmann diyeti ne kadardr?» diye sordu-

umda:
«— On devedir» diye cevap verdi. Ben:

«— iki parman diyete ne kadardr?» deyince O:

«— Yirmi deve» dedi.

«— Üç parman diyeti ne kadar?» dedim.

«— Otuz deve» dedi. Bu defa ben:

«— Dört parman diyeti ne kadar?» diye sorunca:

«— Yirmi deve» dedi27 Bunun üzerine ben:

(27) Maliki mezhebine göre, kadnn uzuvlarnn diyeti, tam diyetin üçte birine

kadar erkein uzevlarnn diyetine eit olduunu, üçte birine ulanca er-

keinkinin yars kadar olacan belirtmitik. Erkein dört parmann
diyeti krk devedir ki bu tam diyet olan yüz devenin üçte birinden fazladr.

Bu sebeple, kadnn dört parmann diyeti, erkein dört parmann diye-

tinin yarsna dümütür.
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«— Kadnn yaras büyüyüp acs iddetlenince diyeti azalyor

mu?» deyince, Said:

«— Sen Irakl msn?» dedi. Ben de:

«— Ben tedbirli davranan bir alimim, ya da örenmek isteyen

bir cahilim» deyince, Said:

«— Yeenim ben hadislere dayanarak konuuyorum» dedi.

mam Malik der ki: Elin parmaklar kesilirse, o zaman elin

tamamnn diyeti gerekir. Zira be parmak kesilirse, bunun diyeti,

elin diyeti ular elli devedir. O zaman herparman diyeti on deve

olur.

mam Malik der ki: Üç eklemli parmaklarn kesilen ekleminin

diyeti (parmak diyetinin üçte biridir. Bu da) otuz üç buçuk dinar-

dr. Deveden ise, üç deve bir de üçde bir deve tutar eder.
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7. Ömer b. Hattab'n azadl- kölesi Eslem'den: Ömer b. Hattab
öütücü die, köprücük kemiine ve kaburga kemiklerine diyet

olarak birer deve takdir etti.

Said b. Müseyyeb'den: Ömer b. Hattab öütücü diler (az di-
leri) için birer deve ve Muaviye b. Ebi Süfyan beer deve diyete

hükmederdi. 28 Diyet, Ömer b. Hattab'n hükmüne göre az, Muavi-
ye'nin hükmüne göre ise çok oluyor. Ben hüküm verecek olsaydm,
öütücü dilerin her biri için ikier deve takdir ederdim. Her icti-

had eden sevap kazanr.

(28) Hanefi, afiî ve Maliki mezheblerine göre, hangi di olursa olsun diyetleri

ayrm yaplmakszn beer devedir. Çünkü Peygamber Efendimizin (s.a.v.)

Arar b. Hazma yazd fermanda di mutlak olarak zikredilmi ve diyeti-

nin be deve olduu belirtilmitir. Malikiler'in görüü biraz ileride izah edi-

lecektir.
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Said b. Müseyyeb'in öyle dedii rivayet edildi: «Die vurulup
simsiyah kesilir (i görmeyecek hale gelirse), tam diyeti gerekir.

Siyahlatktan sonra çkarsa, o zaman yine bir tam diyeti daha ge-

rekir.»29

(29) Çünkü birinci durumda di, i görmez hale geldii için, ikinci durumda da

di çkp azda çirkinlik meydana geldii ve güzellii gittii için diyet gere-

kir.
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8. Tarifolu Ebu Gatafan el-Mürrî'den: Mervan b. Hakem be-

ni (hataen çkarlan) öütücü dilerin diyetini sormam için Abdul-

lah b. Abbas'a gönderdi. (Ben de gidip sorunca) Abdullah b. Abbas

(r.a.)

m— Öütücü diin diyeti be devedir» dedi. (Hükmü Mervan b.

Hakem'e ilettiimde) beni tekrar Abdullah b. Abbas'a gönderip

ona Mervan'n:

«— Sen öndeki kesici dileri öütücü diler gibi mi sayyor-

sun?» sözünü iletince, îbn Abbas:

«— Bunu parmaklara kyas etmen gerekir. (Yaptklar i fark-

l olsa da) diyetleri eittir» dedi.

Urve'nin diyet hususunda dileri eit tuttuu, bir ksmn di-

erlerine üstün tutmad rivayet edildi.

imam Malik der ki: Bize göre kesici, öütücü ve sivri dilerin

diyeti eittir. Çünkü Resûlullah (s.a.vj: «Diin diyeti be devedir»

buyurdu, öütücü di de bu dilerden biridir. Bunlardan birksm
dierine üstün olmaz.™

(30) eybanî, 668.
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14. KÖLEY YARALAMANIN DYET

. <Uj Lfaaî -ûiJi ^ : o$yS

j&h . j£5 ^i L^oi jdl ÛJ^ ^ *J j&îj : iuu JÜ

bi j:ûi j^J ;û yj . oo^ ^ Ü jLj ü! yi . jlJ ad yi

!

^uJ ^ iuîj . i&; jî , <^^ jjii jl^ji iî l , j^U ^4jj



**l / IHYKTI.KH (KANI.IKIAli) KITAM 181

mam Malike rivayet edildiine göre, Said b. Müseyyeb ve Sü-

leyman b. Yesar: ««Kölenin yüz ve bandaki kemie kadar ileyen
yarann diyeti, kendi deerinin yirmide biri kadardr» derlerdi.

îmam Malik'e rivayet edildiine göre, Mervan b. Hakem yara-

lanan köle hakknda, köleyi yaralayana, kölenin deerinden yara-

nn noksanlatrd miktar kadar diyete hükmederdi.

imam Malik der ki: Bize göre kölenin yüz ve bandaki kemie
kadar ileyen yarann diyeti, kölenin kymetinin yirmide biridir.

Kölenin ba ve yüzündeki kemii zedeleyen yarann diyeti de, köle-

nin kymetinin onda biri ve yirmide biridir. Kölenin beynine

kadar nüfuz eden yarann diyeti ise, kölenin deerinin üçte biri

kadardr. Bu dört çeit yarann dnda kölenin deerini düüren
yaralarn diyeti, öyle hesap edilir: Kölenin bir yaras iyileince,

bir de yara almadan önceki fiat biçilir. Aradaki fark, diyet olarak

ödenir.

îmam Malik der ki: Kölenin eli ve ayak kemii krlp sonra ke-

mikler kaymayarak iyilese, bunu krana bir ey gerekmez. Fakat
bir kusur ve çirkinlik meydana gelirse, o zaman bunun kölenin de-

erinde noksanlatrd kymet kadar diyet ödenir.

îmam Malik der ki: Bize göre, köleler arasndaki ksas hür
kimselerin kendi aralarndaki ksaslar gibidir. Erkek köleyi öldü-

ren cariye, ksasen öldürülür. Cariyeyi yaralayan köleye de, ayn
ekilde ksas yaplr. Köle, kasden bir köleyi öldürdüü zaman,
ölen kölenin efendisi iki eyden birini seçmede serbest braklr:
Dilerse katil kölenin ksasen ölümünü ister, dilerse, ksastan vaz
geçer, öldürülen kölesinin diyetini alr. Diyeti almak isterse, köle-

sinin kymeti kadar alr. Katil kölenin efendisi de, isterse ölen kö-

lenin diyetini verir, isterse kendi kölesini verir. Kendi kölesini ölen

kölenin efendisine teslim ederse, baka birey yapmas gerekmez.

O da buna raz olup alnca, ald köleyi ksas yaparak öldüremez.

Köleler arasndaki bütün ksaslarn hükmü böyledir. El, ayak
kesme ve benzerlerinde hüküm öldürmede olduu gibidir.

îmam Malik der ki: Müslüman bir köle yahudi veya hristiyan

birini yaralarsa, kölenin efendisi isterse yarann diyetini verir,

isterse kölesini (mahkemeye) teslim eder. Mahkeme köleyi satar,

yahudi veya hrstiyana, yarasnn diyetini kölenin parasndan
verir. Diyet kölenin deeri kadar ise, kölenin parasnn hepsini ve-

rir. Fakat yahudi ve hristiyan'a müslüman köleyi vermez.
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15. ZtMMÎNN DlYETl
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îmam Malik'e rivayet edildiine göre, Ömer b. Abdulaziz, Ya-
hudi ve Hrstiyanlar'dan biri öldürülünce, diyetinin hür müslü-
mann diyetinin yars kadar olduuna hükmetti.31

îmam Malik der ki: Bize göre kâfiri öldüren müslüman ksa-
sen öldürülmez. 32 Fakat müslüman kâfiri kandrp tuzaa düü-
rerek öldürmüse o zaman ksas uygulanr.

*

Said olu Yahya'dan: Yesar olu Süleyman «Mecûsî'nin (atee
tapann) diyeti sekiz yüz dirhemdir» derdi.

îmam Malik der ki: «Bize göre de durum böyledir»33

(31) Müslümanlarn hakimiyeti altnda yaayan Yahudi ve Hristiyanlara zim-
mi denir. Hanefler'e göre, zimmîyi hataen öldürmenin diyetiyle hür müs-
lümann diyeti ayndr, arada fark yoktur.

(32) Hanefler'e göre, Zimmîyi öldüren müslüman, ksasen öldürülür. Çünkü
slâm devleti onun hayatn korumay taahhüd etmitir.

(33) Hanefler'e göre, mecusinin diyeti, aynen müslümann diyeti gibidir.
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imam Malik der ki: Yahudi, lirstiyan ve Mecusiyi yaralama-
nn diyeti, müslümanlar yaralamann diyetlerine göre hesap edi-
lir. Ba ve yüzdeki kemie kadar ileyen yara ile beyne kadar ile-
yen yarann diyeti, kendi diyetinin yirmide biri, karn, srt ve gö-
üs bölgesindeki içeriye kadar nüfuz eden yarann diyeti de yine
kendi diyetinin üçte biri kadardr. Dieryaralarn diyetinin hesa-
b da böyledir.
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Hiam, babas Urve'nin öyle dediini rivayet etti: «Kasden

adam öldürmede diyeti, akilenin ödemesi gerekmez. Akile, ancak

hata yoluyla öldürmenin diyetini öder».34

bn ihab'n öyle dedii rivayet edildi: «Tatbik edilen esasa

göre âkile, kasden adam öldürme diyetini yüklenmez. Ancak ken-

dileri isterlerse verebilirler.»

imam Malik der ki: bn ihab kasden adam öldürmede öldü-

rülenin velileri katilin ksas yoluyla öldürülmesini affederlerse, o

zaman diyeti, katilin kendi özel malndan ödemesi gerekir. Ancak

âklesi gönül holuuyla katile yardm etmek isterlerse edebilir-

ler.

mam Malik der ki: Bize göre, tam diyetin üçte birinden az

miktarlarn cinayeti ileyen kendi malndan öder. Fakat diyet

miktar tam diyetin en az üçte birine ulanca o zaman âklesi

(33) Kasden adam öldürmede diyet deil ksas gerekir. Ancak ölenin velileri af-

federse o zaman diyet verilebileceini daha önce belirtmitik.

Akile: Katilin yaknlardr ki hata yoluyla öldürmelerde diyeti bunlar öder.

Akilenin diyeti ödeme derecesi, srasyla öyledir.

a) Katilin üyesi bulunduu hazineden maa alan meslek gruplar, askeri

birlikler ve devlet memurlar gruplar gibi.

b) Asabesi (baba tarafndan erkek akrabalar),

c) Bu iki grup yoksa devlet hazinesi.

(34) Ebû Hanife'ye göre, diyet miktar tam diyetin yirmide birine ulanca âkile

öder, bundan az miktarn cinayeti ileyen öder.

(35) Sa ise kendisine, ölmüse mirasçlarna âklesi diyet vermez.

öder.'
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bulunca öder, âklesinin bir ey ödemesi gerekmez. Ancak kendi is-

tekleriyle ödemek isterse ödeyebilirler.

îmam Malik der ki: Kendi canna kasden veya hataen herhan-
gi bir ekilde zarar veren kimseye ûklesi diyet vermez.35 Bizde fu-

kahann görüü böyledir. Kendi canna kasden zarar veren kimse
için âkleye diyeti gerekli klan hiçbir kimseyi iitmedim. Yüce
Allah'n, Kur'an- Kerimdeki: «Katilin ksas veya diyetin bir
ksm, din kardei (öldürülenin velilerinden biri) tarafn-
dan affedilirse, dier velilerin de buna uyarak katili sk-
trmadan iyilikle diyet talep etmeleri,katilin de geciktir-
meden eksiksiz diyeti ödemesi gerekir»35 buyruundan anla-
lan da budur. Ayeti Kerimenin açklamas —Allahu alem— gö-

rüümüze göre öyledir: «Kime diyetten bir ey balanrsa güzel-

likle buna tabi olsun, geciktirmeden ve eksiksiz diyeti maktulun
velisine ödesin».

îmam Malik der ki: Mallar olmayan kadn ve çocukdan biri

tam diyetin (yüz deve) üçte birinden azn gereketirecek bir cinayet

ilerse, diyetin ödenmesi kendilerine aittir. Mallar varsa diyet

alnr. Yoksa borçlanm olurlar. Âklenin bir ey ödemesi gerek-

mez. 37 Babadan olunun cinayetinin diyeti alnmaz.

imam Malik der ki: Bizim ihtilâfszgörüümüz udur: Bir kö-

le öldürülse, diyeti öldürüldüü gündeki kymetidir. Kymeti ne
kadar olursa olsun, hatta diyet miktarndan az veya fazla da olsa,

bunu katil kendi malndan öder. Çünkü köle eya hükmündedir.
Katilin âklesine diyet ödemek gerekmez. 38

(36) Bakara: 178.

(37) Diyet miktar, tam diyetin üçte birinden az ise, âklesinin diyet ödemesi ge-

rekmez. Üçte bir ve daha fazla olursa âkîesi öder. Zarar veren süt çocuu
ise, zarar boa gider.

(38) eybanî, 665.

Hanefiler'e göre, hata yoluyla öldürülen köle ve cariyenin diyeti, kendi ky-
metleri kadardr. Ancak kölenin kymeti, hür erkein ve cariyenin kymeti
de hür kadnn diyetine eit ve daha fazla olursa, hürriyetin erefine bina-
en bunlarn diyetinden onar dirhem eksik verilir.
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9. îbn ihab anlatyor: Ömer b. Hattab (r.a.), Mina'da, insan-

lardan kim diyetle ilgili bir ey biliyorsa, kendisine haber vermesi-

ni isteyince, Süfyan olu Dahhâk el-Kilâbî kalkp: «Resûlullah

(s.a.v.) bana Eyem ed-Dbâbî'nin karsn kocasnn diyetinden

mirasç klmam yazd» dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a.)

«Çadra gir, gelip seninle görüeceim» dedi. Dahhâk çadra girdi.

Hz. Ömer (r.a.) yanna gelince Dahhâk bildiini ona haber verdi.

Hz. Ömer (r.a.)'da buna göre hükmetti (kocalarnn diyetine ka-

dnlar mirasç kld). 39

îbn ihab: «Eyem, hata yoluyla öldürülmütü» dedi.40

^h*%l$ i ^c*J*&*^c£
%

<&& ty* ***** - *•

. i *^ JJÛJ ^ . *Jlî <î>l $ . ÜJ& : JÜ • Git» : JÛ

(39) afii ve Hanefler'e göre de, diyet olarak alnan mal, ölünün dier mallar
gibidir. Varisler hisseleri orannda diyetten paylarn alrlar.

(40) Kasden ölüm olaynda da katilin cannn balanmas karlna diyete

raz oluhmusa Ebû Hanife, mam afii ve Malik'e göre, bu da varisleri ara-

snda taksim olunur.(Bâcî, Münteka erhu Muvatta', c.7, s.104).
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10. uayb olu Amr'dan: Müdliç oullarndan Katâde isminde
bir adam oluna (kznca) klc att, bacana isabet etti ve fazla

kan kaybndan öldü. Cu'um olu Suraka, Hz. Ömer (r.a.)'e gelip

durumu arzetti. Hz. Ömer (r.a.) da ona:

«— Git ben yanna gelinceye kadar «Mai Kudeyd» 41 mevkiine-
ki develerden yüzyirmi tane say» dedi.42

Suraka da gidip sayd. Hz. Ömer (r.a.) oraya gelince bu deve-

lerden otuz adet dört yama ve otuz tane be yana basm dii de-

ve ile krk adet gebe deveyi ayrp:
•

«— Ölünün kardei nerede?» dedi. Orada bulunan ölünün
kardei:

«— îte buradaym» deyince, Hz. Ömer (r.a.):

«— Bu develeri al. Olunu öldüren babann diyet vermesi ge-

(41) Mekke ile Medine arasnda bir yerdir.

(42) Suraka, kavminin reisi idi. Hz. Ömer'in yanna gelip kavmi adna konutu-
u için Hz. Ömer (r.a.)'de develeri ayrmay ona emretmitir. Adam öldür-

mede diyet, develerden verilirse, bunun yüz deve olduunu daha önce hadi-

si eriflerden örendik. Hz. Ömer'in burada 120 deve demesi ya bu 120 d îve

içerisinden yüz deve ayr, anlamndadr, ya da diyeti arlatrmak isle-

mi, daha sonra ar diyetin develerin saylaryla ilgili olmac^n, bilakis

ya gruplaryla ilgili olduunu anlam olabilir.

(43) Bu hadisede, babann olunu öldürdüünü ve Hz. Ömer (r.a.)'n bunun di-

yetini devlet hazinesinden verdiini görüyoruz. Aslnda mesele olunu öl-

düren baba ksas yoluyla öldürülür mü, öldürülmez mi? Konu mezhepler
arasnda ihtilafldr: Hanefî, afii ve Hanbeliler'e göre, olunu öldüren ba-

baya ksas yaplmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.): «Olunu öl-

düren babaya ksas yaplmaz» buyurmutur. Âyetteki «cana karlk
can...» umumi hükmünü, bu hadis-i erif tahsis eder. Hem baba çocuunun
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Malike rivayet edildiine |{üfu Said b. Müseyyeb ile Süleyman
b. Yesar'a «Haram aylarda adam öldürmenin diyeti arlatnlr
m?» deyince sorulunca:

«— Hayr arlatrlmaz. Fakat bu aylarn hürmetinden do-

lay diyet çoaltlr.» dediler. Bunun üzerine Said'e:

«— Can karlnda ziyadeletirildii gibi, yaralar karsn-
da da ziyadeletirilir mi?» diye sorulunca:

«— Evet» dedi.

imam Malik der ki: Zannediyorum ki bunlar Müdlic kabile-

sinden olunu öldüren babaya Hz. Ömer (r.a.)'nyaptnn ben-

zerini hükmetmek istediler.

*' , *\
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11. Urve b. Zübeyr'den: Ensar'dan Cülah olu Uheyhe ismin-

de birinin kendisinden daha küçük bir amcas vard. Terbiye ve

hayatnn sebebidir. Bir de babalarda evlatlarna kar yaratltan gelen

bir sevgi vardr. Bu sebeplerle, babalarn çocuklarn öldürmeleri çok nadir

olan eylerdendir.

Malikiler'e göre ise, hataen çocuunu öldüren babaya ksas yaplmaz. Ama
olunu yatrp kesmi veya ölünceye kadar hapsedip aç brakmsa o za-

man ksas yaplr.
Bir de Hz. Ömer (r.a.) diyeti maktulün kardeine teslim etmitir. Çünkü
evladn öldüren baba, bunun mirasndan, dolaysyla diyetteki hissesin-

den mahrum kalr, alamaz.
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gözetimine daylar bakyordu. Küçük amcas kendisini, bakmak
üzere daylarnn yanndan ald 44 ve öldürdü. Bunun üzerine

daylar: «Büyüyüp kuvvetleninceye kadar ona biz baktk. Fakat
amcasndan birinin hakk bize galebe çald. (Onu ve maln elimiz-

den aldlar). 45 dediler.

Urve: «îte bunun için katil, öldürdüü kimsenin mirasndan
alamaz» dedi.

imam Malik der ki: Bize göre ihtilafsz kabul edilen hüküm
udur: Kasden adam öldüren, öldürdüü kimsenin ne diyetine ve

ne de malna varis olmaz. Varis olan

mahrum edemez. Hataen adam
diyetine varis olamaz. Fakat malna varis olmasnda ihtilâfedil-

mitir. Çünkü bu durumda «malna varis olup almak için» katilin

onu öldürdüü itham yaplamaz: Bana göre malna varis olup di-

yetine varis olmamas daha uygundur. 46

(44) Çünkü amcas, asabeden yani baba tarafndan erkek akrabalardandr. Bu
sebeple, baba ve annesiz çocua bakmaya bunlar daylarndan önceliklidir,

îte amcas çocuu, bu hakkn kullanarak daylarnn yanndan almtr.
(45) Amcas ölümüne sebep oldu. Çocuun mallarna da asabesi (baba tarafn-

dan erkek akrabas) varis oldu. Day taraf varis olamad. Bu sebeple çocu-

un mallarn asabesi alnca daylar yukardaki metinde geçen duygular-

n ifade etmilerdir.

(46) Ebû Hanife ve mam afii'ye göre, hataen yaknn öldüren, ne maktulun

diyetine ve ne de malna varis olamaz. (Bk. Bâcî, Münteka, c. 7, s. 108).
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12. Ebu Hüreyre (r.a.)'den: licsûlullah (s.a.v.): «Hayvan ya-
ralamasnda diyet yoktur.47 Kuyu kazmada meydana gelen
cinayette diyet yoktur. Maden ocanda meydana gelen za-
rarda diyet yoktur. Define mallarnda bede bir orannda
vergi vardr.» buyurdu.48

mam Malik der ki: Hadisteki Cubâr, onda diyet yok demektir.

mam Malik der ki: Hayvann meydana getirdii zarardan bi-

nici, sürücü ve hayvann yularndan çeken sorumludur. 49 Fakat
hayvana bir ey yaplmakszn tekme vurup zarar vermise ondan
sorumlu olmazlar. Hz. Ömer (r.a.) atn koturup zarar meydana
getirene diyet hükmetti.

tmam Malik der ki: Hayvana binen, arkasndan süren ve

önünden çeken zarar ödemeye atn koturandan daha müste-

mam Malik der ki: Bize göre halkn gelip geçtii yola kuyu ka-
zan, hayvan balayan veya bunlarn benzerini yapan kimse, eer
bu ileri ihtiyacndan dolay yapmamsa, bunlarn meydana ge-

tirdii zarardan sorumludur. Eer diyet miktar, tam diyetin üçte

birinden azsa, kendi malndan öder. Diyet miktar, tam diyetin

üçte biri ve daha fazla ise, âklesi (baba tarafndan erkek akraba-
lar) öder.

ayet bunlar ihtiyacndan dolay yapmsa mesela kuyuyu
yamur suyu toplanmas için kazm ve hayvanndan bir ii için

inip yolda brakmsa, o zaman bunlarn hiç birinden dolay so-

rumlu olmaz.

îmam Malik der ki: Bir adam kuyuya inmeye balayp baka
biri de onu takip ederken alttaki adam üsttekini çekip her ikisi de
kuyunun dibine düüp ölseler, çeken kimsenin âklesi öbürünün
varislerine diyet öder.

(47) Hiç bir kimse etkide bulunmam ve sebep olmamsa.
(48) Buhar Zekât, 24/66; Müslim, Hudud, 29/11, no: 45.

Define mallarnn vergisiyle ilgili malumat zekât bölümünde geçti.

(49) Ya bu üç kii ayr ayr bulunmu olur, ya da beraberce. Bunlardan sadece

biri bulunursa hayvann meydana getirdii zarar ve ziyandan o sorumlu
olur. Üçü beraber ve kusurlar varsa mütereken sorumlu olurlar.
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îmam Malik der ki: Biri bir çocua kuyuya inmesini veya aa-
ca çkmasn emredip de çocuk bunu yaparken ölse veya zarar gör-
se, emir veren kimse bunun diyetini öder.

imam Malik der ki: Bize göre ihtilâfsz kabul edilen görü
udur: Diyet ödemesi gereken âkile ile beraber bulunan kadn ve
çocuklarn diyet ödemesi gerekmez. Diyeti erginlik çana girmi
erkekler öder.

îmam Malik der ki: Köle azad ederek ya da aralarnda anla-
ma yoluyla birbirine bal kimseler dilerlerse birbirlerinin diyeti-
ni öderler. Bunlar diyeti ödemekten kaçnrsa, divan ehli denilen
devletten maa alan gruplar birbirlerinin diyetini öder. Resmî di-

van ehli teekkül etmeden Resulü Ekrem (s.a.v.) ve Hz. Ebû Bekir
(r.a.) zamannda diyet ödemede müslümanlar birbirleriyle yar-
dmlayorlard. Divan usulü (hazineden maa alan gruplarn)
teekkülü Hz. Ömer (r.a.) zamannda oldu. Bir kimsenin diyetini
akrabasndan ve velayet yoluyle bal olduu kimselerden baka-
snn ödemesi gerekmez. Çünkü velayet (birbirine ballk) yaban-
clara intikal etmez. Resul-i Ekrem de: «Vela hakk azad ede-
nindir» buyurdu.

îmam Malik der ki: «Vela sabit bir nesebdir. »

îmam Malik der ki: Bize göre, hayvanlara zarar veren kimse-
nin hayvann bu zarar sebebiyle noksanlaan kymeti kadarn
ödemesi gerekir.

îmam Malik der ki: Ksasen öldürülmesi gereken biri zina,
hrszlk., gibi haddi gerektiren baka bir suç da ilemi olsa, ken-
disine had tatbik edilmez. Ölüm cezas hepsine kafidir. Fakat if-

fetli kimseye zina iftiras cezas böyle deildir. Çünkü iftira edilen
kimseye: «Sana ne oluyor da aleyhine iftirada bulunan kimseyi
krbaçlyorsun?» denilir. Bu sebeple, ksasen ölüme mahkûm edi-

len kimseye önce hadd-i kazfden (iffete iftira) dolay krbaçlanp
sonra öldürülmesi görüündeyim. Katlin dnda dier yarala-
malardaki ksasda durum böyle deildir. Çünkü ksasen öldür-
me, öbür cezalarn hepsine kafidir.

îmam Malik der ki: Bir kimse köyde veya baka yerde bir

toplum arasnda öldürülmü olarak bulunsa, ölüye evi ve yeri en
yakn olan sorumlu tutulmaz. Çünkü baka yerde öldürülüp de
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onlar suçlu göstermek için kaplarna atlm olabilir. Bu gibi
eylerden dolay hiçbir kimse sorumlu tutulmaz.

imam Malik der ki: Bir grup insan dövüse, sonra ayrldkla-
rnda aralarnda kimin yapt bilinmeyen yaral veya ölü biri

bulunsa, bu hususta iittiklerimin en iyisi, bu ölünün diyetini,

kendileriyle döüenlerin hepsinin ödemesidir. Ölü veya yaral
döüen iki gruptan da deilse, diyeti her iki grubun da ödemesi
gerekir. 50

(50) eybanî, 677.
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19. PUSU KURARAK VE SHRLE ADAM ÖLDÜRME
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13. Said b. Museyyeb'den: Ömer b. Hattab (r.a.) bir adam pu-
su kurup tuzaa düürerek öldüren be veya yedi kiiyi öldürdü
ve: «Bütün San'a halk bu suça itirak etmi olsayd hepsini öldü-

rürdüm» dedi.

-

14. Zürare olu Sa'd olu Abdurrahman olu Muhammed'e ri-

vayet edildiine göre, Peygamber efendimiz (s.a.v.)'in hamm Haf-
sa (r.a.) kendisine sihir yapan cariyesinin öldürülmesini emretti
ve öldürüldü. Hafsa (r.a.) cariyenin hürriyetine kavumasn ken-
di ölümüne balamt.

îmam Malik der ki: Kendisine sihir yapmayana sihir yapan
kimse, Allah'n kitabnda öyle buyurduu u kimse gibidir: «An-
dolsun ki onlar (yahudiler) onu (sihri) satn alan (sihir ve
büyü yaparak kazanç salayan) kimsenin ahirette hiçbir
nasibi olmadn muhakkak biliyorlard»51

Bunu bizzat yapann öldürülmesi görüündeyim.

(51) Bakara: 102.
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20. KASDEN ADAM ÖLDÜRMENN CEZASI
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15. Kudame kz Aie'nin azadl kölesi Hüseyin olu Ömer'den:

Abdulmelik b. Mervan denek ile öldürülen birinin velisine katili

aynen öldürmesini emretti. 0 da katili denekle öldürdü.

îmam Malik der ki: Bize göre ittifakla kabul edilen görü u-
dur: Bir adam birine denekle vursa yahut ona ta atsa veya kas-

den vursa, o da ölse, bu kasden öldürmedir ve ksas gerekir.*2

îmam Malik der ki: Bize göre kasden öldürme bir adamn di-

erine can çkncaya kadar kasden vurarak öldürmesidir. Ayrca
yine aralarnda dümanlk olan birinin dierine vurarak o sa
iken ayrlp sonra adamn bu darbeden dolay kan kaybederek

(52) Daha önce, Hanefiler'e göre, öldürme olaynn be ksma ayrldn belirt-

mitik. Onlara göre kasden adam öldürme, silahla veya klç, bçak ve balta

gibi yaralayc aletlerle olur. Bunlarn dnda ta.sopa ve elle vurarak öl-

dürme, Ebû Hanife'ye göre, kasde benzeyen öldürmedir. Ksas gerekmez,

diyet gerekir. Ebû Yusuf ile Muhammed'e ve dier mezhep imamlarna gö-

re ise, kasden öldürmedir. Ksas gerektirir.
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ölmesi de kasden öldürmedir. Bunda kasame (elli yemin) gere-

kir.™

imam Malik der ki: Hür bir adam kasden hep beraber öldü-

ren erkekler, bir kadn öldüren kadnlar ve bir köleyi öldüren kö-

leler ksas olarak öldürülürler.

(53) imam af'ye göre de, küçük sopayla ölünceye kadar vurulup öldürülmesi

kasden öldürmedir. Ksas gerekir. Hanefler'e göre ise, kasde benzeyen öl-

dürmedir, diyet gerekir.

îmam Malik'in belirttii gibi bunda kasame gerekmesi öyle olur: O ada-

mn dövmesinden dolay öldüü kesin delille sabit olmayp velileri, bunu
kasden falan kimse öldürdü diye dava açarlar, daval da bunu inkâr ederse,

mahkemece maktulun velilerine elli yemin tevcih edilir. Yemin ederlerse

katil ksasen öldürülür. Bu Malikilerin hükmüdür. Konu ileride müstakil

olarak ele alnacak, Hanefler'in görüü orada izah edilecek.
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mam Malik'e öyle rivayet edildi: Mervan b. Hakem, Muavi-

ye b. Ebi Süfyan'a, kendisine adam öldürmü sarho birinin geti-

rildiini, (buna ksas uygulanp uygulanmyacann) bildirilme-

sini yaznca, Muaviye: «Maktul karlnda onu öldür» diye cevap

verdi.

îmam Malik der ki: Allah'n «Hür hür ile, köle, köle ile -

(bunlar erkekdirler) kadn, kadn ile (ksas olunur)»*4

buyruunun açklanmas hakknda iittiklerimin en güzeli erkek-

ler arasnda ksas olduu gibi, kadnlar arasnda da olur. Hür er-

kei öldüren hür erkek öldürüldüü gibi, hür kadn öldüren hür
kadn da öldürülür. Yine erkek köleyi öldüren erkek köle öldürül-

düü gibi, cariyeyi öldüren cariye de öldürülür. 65u halde ksas,

erkekler arasnda olduu gibi, kadnlar arasnda da olur.

Yine bunun gibi ksas, erkeklerle kadnlar arasnda da olur.

Nitekim Allahu Teala, Kur'an- Kerim'de öyle buyurur: «Biz

Tevrat'ta onlarn üzerine farz kldk: Cana can, göze göz,

buruna burun, kulaa kulak, die di ve yaralamalar mu-
hakkak ksastr. (Bunlarda ksas tatbik edilir.)»56 Allahü
Teala cana kar cann ksas olunacan bildirdi. O halde hür
adam öldüren kadn, ksasen öldürülür, onu yaralayan kadn da
ksasen yaralanr.

îmam Malik der ki: Biri bir adam dierinin dövmesi için tu-

tar da o da orada ölünceye kadar döverse, baklr. ayet tutan öl-

dürmesi için tutmusa o zaman her ikisi de öldürülür. Fakat sade-

ce örfen insanlarn dövdüü gibi dövmesi için tutup da öldürmek
niyetiyle döveceini bilmiyorsa o zaman katil öldürülür. Tutana
da onu tuttuu için bir sene hapis cezas verilir, öldürülmez. 5,11

mam Malik der ki: Kasden bir adam öldüren veya gözünü
çkaran kimse ksas yaplmadan önce öldürülse veya gözü çkarl-

sa, o zaman ne diyet vermesi ve ne de ksas yaplmas gerekir. Çün-
kü öldürülen veya gözü çkarlan kimsenin hakk, o adamn
cannda veya gözünde idi. Bunlar da ksasdan önce yok olmutur.

(54) Bakara, 178

(55) Hanefiîer'e göre, köleyi öldüren hür kimsenin ksas yoluyla öldürüleceini

daha önce belirtmitik.

(56) Maide, 45.

(57) Ebû Hanife ve tmam afî'ye göre, tutana ksas yaplmaz.
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Bu, birinin bir adam öldürerek katil olduktan sonra ölmesi gibi-

dir. Katil öldükten somu ölü sahibinin ne diyet ve ne de baka bir

ey isteme hakk yoktur. Çünkü Allahu Teala:

«— Öldürülenler hakknda size ksas farz klnd. Hür,
hür ile, köle köle ile,... ksas olunur»™ buyurdu.

îmam Malik der ki: Ksas, maktulü öldüren katile uygulanr.

Katil ölünce maktulün ksas da, diyeti de kalmaz.

îmam Malik der ki: Yaralamalarda hür ile köle arasnda k-
sas olmaz.*9 Hür kimseyi kasden öldüren köle öldürülür. Fakat

köleyi kasden öldüren hür kimse öldürülmez. 60 ittiklerimin en

güzeli budur.

(58) Bakara, 178

(59)) mam afii ile Ebû Hanife'ye göre de hüküm ayndr.

(60) imam afii'ye göre de hüküm ayndr. Ebû Hanife'ye göre ise, köleyi öldü-

ren hür kimse de ksasen Öldürülür.
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22. KASDEN ÖLDÜRMEDE AFFETME
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îmam Malik der ki: lmine güvendiim alimler öyle derler:
Maktul ölmeden önce kendisini kasden öldürenin affedilmesini is-

tese, bu caizdir. Çünkü maktul kendi kan hakknda hükme velile-

rinden daha layktr.

imam Malik der ki: Maktulün velisi onu kasden öldüreni af-
fetse, katilin diyet vermesi gerekmez. Ancak diyet vermesi artyla
affederse o zaman alr.

îmam Malik der ki: Kasden adam öldüren affedilirse, ceza
olarak yüz krbaç vurulur ve bir sene hapsedilir..

imam Malik der ki: Bir adam dierini kasden öldürür de bu
delille sabit olur ve maktulün de oullar ve kzlar olup oullar
katili affeder, kzlar affetmekten kaçnrlarsa, oullarnn aff
yeterlidir. Oullarla beraber bulunan kzlar babalarnn kann
talep ve affetmede haklar yoktur.
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îmam Malik der ki: Bize göre ittifakla kabul edilen hüküm u-
dur: Kasden birinin el ve ayan kran kimsenin cezas diyet deil

ksastr.™

mam Malik der ki: Yaralad kimsenin yaras iyileinceye

kadar hiç bir kimseye ksas yaplmaz. Yara iyileince ksas yap-

lr. Ksas yaplan kimsenin yaras iyileince, yaralad kimsenin

yaras gibi olursa bu ksasdr. Fakat ksas yaplann yaras daha

(61) Ancak kol ve aya krlan kimse ksastan vaz geçerse ceza diyete dönüür.
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fazla olur veya ölürse, önce yaralanp ksas talep edene bir ey ge-

rekmez. Ksas yaplan kimsenin ya?%as iyileir de yaralad kim-
se çolak kalr veya yarasnn yerinde iz ve kusur kalrsa, ikinci de-

fa ksas yaplmaz.

imam Malik der ki: Fakat ona, elinin ilk halinden yarann
meydana getirdii noksanlk kadar diyet verilir (tazminat öde-
nir). Vücuttaki yaralarn durumu da böyledir.

mam Malik der ki: Bir kimse kasden vurup karsnn gözünü
çakarsa, yahut kolunu krsa, ya da parman kesse veya buna
benzer eyler yapsa ksas yaplr.

Fakat koca karsna kasden iple veya çubukla vursa da arzu
etmedii bir yaralama meydana gelse diyetini verir, ksas yapl-
maz.

imam Malik'e rivayet edildiine göre Hazm olu Amr olu
Muhammed olu Ebu Bekir uyluun krlmasnda ksas yapt.
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24. SERBEST BIRAKILAN KÖLENN DYET VE CNAYET

***** -flS»

16. Yesar olu Süleyman'dan: Haclardan birinin azad ettii
köle Aiz oullarndan bir adamn olunu öldürdü. Maktulün baba-
s, olunun diyetini istemek için Ömer b. Hattab'a ikâyete gidin-

ce, Ömer b. Hattab:

«— Ona diyet gerekmez» dedi. Adam:

«— Olum onu öldürseydi neye hükmederdin?» deyince, Hz.
Ömer:

«— O zaman diyetini verirdiniz» dedi. Bunun üzerine adam:

«— O halde bu ylan gibidir, onu brakrsan sokar, öldürürsen
intikam alr» dedi.62

(62) eybanî, 679.

Ylanlarn çift olduu söylenir. Bunlardan birini öldürünce ei öç alrm.
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KASAME 1 KTABI

(l)Kasame, lugatta yemin etme anlamnadr. slam hukukunda ise, bir kimse
öldürülmü olarak bulunur da mahkemede katilinin kim olduu kesin delil-

le isbat edilemezse maktulün velileri veya ölü olarak bulunduu yerin sahi-

bi ya da halkna elli yemin ettirilmesidir. Kasamenin meru olduunda, dört

mezhep görü birlii içerisindedir. Fakat bunun uygulanmasnda ihtilaf et-

milerdir. Bu bahisde onu göreceiz.





209

1. YEMNE ÖLÜ SAHPLERNDEN BALANMASI

1
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1 . Ebu Hasme olu Sehl'den: Kabilemin büyüklerinden bir

ksm adamlar bana öyle haber verdi: Sehl olu Abdullah ile Mu-
hayyisa, maruz kaldklar fakirlikten dolay (hurma satn almak
için) Hayber'e gittiler. Orada Muhayysa'ya gelinerek Sehl olu
Abdullah'n öldürülüp bir kuyuya atld haber verildi. O da Ya-

hudiler'e gidip:

«— Vallahi onu siz öldürdünüz» dedi. Onlar da:

«— Vallahi onu biz öldürmedik» dediler. Bunun üzerine

Muhayysa geri döndü. (Medine'ye) kavminin yanna gelerek

durumu onlara haber verdi. Sonra Muhayysa, büyük kardei
Huveyysa2 ve (maktûlün kardei) Abdurrahman, Resûlullah

(2) Muhayysa ve Huveyysa ensardan Abdullah b. Mesudun oullardr. Mak-
tul Abdullah ile kardei Abdurrahman da bunlarn kardei Sehl'in oullar-

dr.
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(s.a.v.)'a geldiler. Hayber'den gelen Muhayysa konumak iste-

yince, Resûlullah (s.a.v.) yal aabeysini kasdederek,

«— Söz hakkn büyüe ver, büyüün konusun» dedi.
Bunun üzerine önce Huveyysa, sonra da Muhayysa konutu. Da-
ha sonra Resûlullah (s.a.v.):

«— (Yahudiler) ya maktulün diyetini öderler ya da bize
harp ilân etmi olurlar» dedi.3 ve Hayber Yahudilerine bu hu-
susu yazyla bildirdi. Onlar da:

«— Vallahi onu biz öldürmedik» diye cevap yaznca, Resûlul-
lah (s.a.v.) Huveyysa, Muhayysa ve Abdurrahman'a:

«— Adamnzn kan bedeline hak kazanmak için (onu
Yahudilerden birinin öldürdüüne) yemin eder misiniz?»
dedi. Onlar:

«— Hayr» deyince, Resûlullah (s.a.v.):

«— Yahudiler sizin iddianz red için yemin etsinler
mi?» dedi. Onlar da:

«— Yahudiler müslüman deil ki (yeminlerine inanalm)» de-
yince, Resûlullah (s.a.v.) maktulün diyetini kendi yanndan ver-
meyi kabullendi ve yüz dii deve gönderdi. Hatta develer onlarn
evine kadar götürüldü.4

Sehl der ki: «Bunlardan krmz bir dii deve beni tepti».5

Malik der ki: Hadisteki fakir kelimesi, kuyu demektir.

(3) O zaman müslümanlarla Hayber Yahudileri arasnda sulh anlamas vard.
(4) Davaclar yemin etmekten kaçndklar için, Resûlullah (s.av.) bu defa dava-

clara yemin teklif edip etmeyeceklerini sormutur ki afii ve Malikiler'e gö-

re de tatbikat böyledir.

Davaclar onlarn yeminlerini de kabul etmek istemeyince, Resûlullah
(s.a.v.) olayn daha fazla sürüncemede kalmasn önlemek ve bu sebeple Ya-
hudilerle ölü sahipleri arasnda çkacak ihtilaf önlemek için maktulün di-

yetini kendi malndan veya devlet hazinesinden ödemitir.
Ayrca burada gayri müslimlerin yeminlerinin geçerli olduunu öreniyo-
ruz. ayet onlarn yeminleri muteber olmasayd, Resûlullah (s.a.v.) onlara
yemin teklifinde bulunmazd. Ölü sahipleri onlara dümanlk ve kzgnlk-
larndan dolay yeminlerini kabul etmemitir.

(5) Buhar, Ahkâm, 93/38; Müslim, 28/1, no: 6; eybanî, 681.
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2. Yesâr olu Büeyr anlatt: Sehl olu Abdullah el-

Mesud olu Muhayysa, Haybere gittiler. Oraya varnca ilerini
takip etmek üzere ayrldlar. Sehl olu Abdullah öldürüldü. Mu-
hayysa, Medine'ye geldi. Daha sonra kendisi, kardei Huveyysa
ve Sehl olu Abdurrahman, Resûlullah (s.a.v.)'e geldiler. Ölünün
kardei olduu için Abdurrahman konumak isteyince Resûlul-
lah (s.a.v.):

Sözü büyüe brak, önce büyüün konusun» buyur-
Böylece Huveyyisa ile Muhayyisa konuup Sehl olu Abdul-

öldürülmesini anlattlar. Resûlullah (s.a.v.) de kendilerine:

«—Adamnzn kan bedelinin size verilmesi için elli ye-
min eder misiniz?» deyince onlar:

«— Öldürüldüünü görmedik ve yannda deildik» dediler.
Resûlullah (s.a.v.):
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«— O halde elli yemin ederek Yahudiler sizin iddianz-
dan kurtulur»6 buyurunca, onlar:

«— Ya Resûlullah kâfir kavmin yeminlerini nasl kabul ede-

riz» dediler.7

Said olu Yahya der ki: Yesar olu Büeyr, maktulün diyetini

Resûlullah (s.a.v.) kendi verdi, dedi.

îmam Malik der ki: Bizdeki ittifaka göre alimlerin geçmite ve

yeni üzerinde ittifak ettikleri ve benim de güvendiim kimselerden
iittiim ey, kasâmede önce davaclarn yemin etmeleridir. Kasâ-
me ancak u iki eyden biriyle gerekir: Ya maktul, ölmeden önce
kan bedelim falana aittir, (beniu vurdu) der, ya da ölü sahipleri

üpheli delil getirir. Katil zanlsyla ilgili delil kesin deilse, bu,

davaclarn daval aleyhine yemin etmelerini gerektirir. te bize

göre kasâme ancak bu iki eyden biriyle olur. 6

îmam Malik der ki: Bize göre kasden veya hata yoluyla olduu
iddia edilen ölüm olaynda tatbikatn böyle olmasnda ve insan-

larn muamelelerinde kasameye ölü sahiplerinin balamasnda
ihtilâfyoktur.

îmam Malik der ki: Davaclar (kasden öldürme davasnda)
yemin ederlerse, ölülerinin kanna hak kazanrlar ve aleyhinde
yemin ettikleri öldürülür. 9 Kasame'de ancak bir kii öldürülür,

(6) Bu hadise istinaden îmam Malik, afii ve Ahmed b. Hanbel böyle faili meç-
hul katil hadiselerinde elli yemin maktulün velilerine yani davaclarna et-

tirilir, derler. Hanefler ise, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in «—Delil getir-

mek davacya, yemin etmek de inkâr edene, (baka bir rivayette)
davalya aittir.» hadisi erifini alarak, yemin maktulün bulunduu yer-

den davaclarn seçecei elli davalya ettirilir, derler.

(7) Ebu Ömer der ki: Bu hadisin mürsel oluunda Malike muhalefet yoktur.

Sahihayn ve bakalarnda, Beir-Sehl b. ebi Hayseme-Râf b. Hadîc yoluyla

mevsuldür: Buharî, Diyât, 87/22; Müslim, Kasame, 28/1, no:2.

(8) Mücerred ölüm olayyla kasame sabit olmaz. Ortada bir üphenin bulunma-
s gerekir. Dört mezhep bu hususta görü birlii içerisindedir. Ancak bu üp-
henin ne olduunda ihtilaf edilmitir. Hanefiler'e göre, adamn kendi eceliy-

le deil de bakalar tarafndan öldürülmü olduuna dair üzerinde bir iz

bulunmas ve maktulun belirli kimselerin mülkünde bulunmu olmas ye-

terlidir.

(9) Hanefiler'e göre, kasame neticesinde ksas hükmü verilmez, diyetle hükme-
dilir. Katil bulunmaz, ölünün bulunduu semt halk elli yemini ederlerse,

neticede maktulün varislerine diyet vermelerine hükmolunur.
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iki kii öldürülmez. Kan sahiplerinden yani maktulün akrabala-
rndan elli kii elli yemin eder. ayet saylar elli kiiden az olur

veya birksm yemin etmekten kaçnrsa, dierlerine tekraryemin
teklifedilip elli yemine tamamlanr. Ancak maktulün affetme yet-

kisi olan yaknlarndan biri yemin etmekten çekinirse o zaman
kan davas düer.

îmam Malik der ki: Ölünün yaknlarndan katili affetme yet-

kisi olmayanlardan biri yeminden kaçnrsa, dierlerine tekrar

yemin ettirilir. ayet affetme yetkisi olanlardan biri yemin etmek
istemezse, bir kii de olsa ölünün dier sahiplerine tekrar yemin
ettirilmez, ölü sahipleri böylece yemin edince, bu defa davallara
yemin teklifedilir. Onlardan elli erkek (kendileri öldürmedikleri-
ne ve öldüreni bilmediklerine) elli yemin eder. ayet davallar elli

kiiden az ise, yemin edenlere tekrar yemin ettirilir. Daval sadece
bir kii ise, o elli yemin eder ve kurtulur. 10

îmam Malik der ki: Öldürme hadisesindeki yemin ile dier
hususlardaki yeminler farkldr. Çünkü biri dierine borç verince

hakkn vesika ve delille salama balamak ister. Ama birini

dürmek isteyen bunu bir topluluk içerisinde yapmaz, tenha yer
ar. Delille sabit olmayan yerde kasame olmasa ve kasame de

Jier hukuki muamelelerdeyapld gibi yaplsa o zaman ölüle-

rin kanlar boa gider, zayi olur ve bu ekildeki hükmü bilenler

insanlarn kann aktp öldürmeye cesaret ederlerdi. nsanlarn
adam öldürmekten kaçnmas ve katil zanlsnn da bu gibi
durumda maktulün sözü ile sorumlu tutulmamas için kasamede
öldürülenin sahiplerinden balanlmas gerekli klnd.

îmam Malik der ki: Az sayda bir topluluk maktulü öldürmek-
le itham edilip de ölü sahipleri bunlarn yemin etmelerini teklif

ederlerse, onlardan her biri kendi adna elli yemin eder, yoksa elli

yemin bunlarn saysna taksim edilmez.

îmam Malik der ki: Bu konuda iittiim sözlerin en güzeli bu-

dur.

îmam Malik der ki: Kasame (yemin etmek) maktulün asabesi-

ne (baba tarafndan erkek akrabalarna) düer, onlar yeminleriy-

le ksas yaplan kan davaclardr.

(10) Hanefiler'e göre, davaclara yemin gerekmediini daha önce kaydetmitik.
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2. KASDEN ADAM ÖLDÜRMEDE KAN DAVACILARINDAN
YEMN ETMELER CAZ OLANLAR
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imam Malik der ki: Kasden adam öldürmedeki kasamede ka-
dnlardan hiç biri yemin etmez. Hatta maktulün velileri sadece
kadnlar olsa, bunlara yemin gerekmez. Affetme yetkileri de yok-
tur.

mam Malik der ki: Kasden öldürülen erkein asabesi (baba
tarafndan erkek akrabalar) veya yaknlar kalkp: «Biz yemin
edip Ölümüzün kanna hak kazanacaz» deseler, hak kendileri-

nin olur.
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îmam Malik der ki: Kadnlar affetmeyi isteseler de aflar ge-

çerli olmaz. Asabesi ve yaknlar bu hususta kadnlardan daha
çok söz sahibidirler. Çünkü ölüye yemin eden ve kana hak kaza-

nan bunlardr.

îmam Malik der ki: Ölünün asabesi yahut yaknlar ölünün
kanna hak kazandktan sonra affetseler de, kadnlar afdan kaç-
np: «Ölümüzün katilini serbest brakmayz» deseler, o zaman söz

kadnlarndr. Çünkü kan sabit olup ksas kesinleince, kadnlar
ve asabeden ksas isteyenler, istemeyenlerden daha çok hak sahi-

bidirler.

îmam Malik der ki: Kasden adam öldürmede davaclara ye-

min ettirilebilmesi için, yemin etmeleri gerekenlerden en az iki kii

ve daha fazla olmas gerekir.11 Yeminin adedi elli oluncaya kadar

bu iki kiiye tekrar ettirilir. Elli yemin edince kana hak kazanr-
lar. Hüküm bizde böyledir.

îmam Malik der ki: Bir grup insan hep beraber bir adam
ölünceye kadar dövseler, öldürülen bir kii yerine hepsi öldürülür.

Fakat dövmelerinden sonra ölürse yemin gerekir. 12 Yemin yoluy-

la ise ancak bir adam ksasen öldürülür. Birden fazla öldürül-

(11) Davac bir kii olursa yemin ettirilmez. O zaman yemin davalya teklif edi-

lir. Daval bir kii de olsa yemin ettirilir. Çünkü davacya yemin ettirme-

mekle hak zayi olmaz. Halbuki davalya yemin ettirilmezse maktulün kan
boa gitmi olur. ^

(12) Yani adam dövülürken iki kii ahit olur, dövülmeden sonra bir müddet ya-

ayp da ölürse o zaman bu dövmeden dolay ölüp ölmediine dair kasame
gerekir.

(13) Hanefiler'e göre, kasame (yemin) neticesinde ksas gerekmez, sadece diyet

gerekir. Dava kasden öldürme davas ise, davallar diyeti kendi mallarn-

dan verirler. ayet dava hata yoluyla öldürme davas ise, o zaman diyeti

davallarn âklesi (baba tarafndan erkek arkabalar verir. (Meydanî,

Lübâb, c.3, s. 172).
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3. HATAEN ADAM ÖLDÜRMEDE YEMN (KASAME)
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îmam Malik der ki: Hata yoluyla adam öldürmede kan dava-

clar yemin ederler ve yeminleriyle kana hak kazanrlar. Bunlar
elli yemin ederler. Yeminlerinin says, diyetteki hisseleri orann-
da olur. Elli yemin davaclara taksim edilince, eksik kalan yemin
taksimde kendisine en çok yemin düene yaptrlr.

imam Malik der ki: Öldürülenin kadnlardan baka varisleri

yoksa, yemini bunlar ederler ve diyeti alrlar. Sadece bir erkek va-

risi varsa, elli yemin eder ve diyeti alr. Bu hüküm, kasden öldür-

mede deil, hata yoluyla öldürmededir.
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4. KASAMEDE MRAS
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îmam Malik der ki: Öldürülenin yaknlar (ksastan
vazgeçip) diyeti kabul edince Allah'n kitabnda belirttii taksim
üzere miras alrlar. Buna ölünün kzlar, kz kardeleri ve mirasç
olabilen dier kadnlar da varis olurlar. ayet kadnlar hissesini
aldktan sonra diyet artarsa, o zaman kalan kadnlarla beraber
en yakn erkeklere ait olur.

îmam Malik der ki: Hata yoluyla öldürülen maktulün bir k-
sm varisleri yok iken, bulunanlardan biri kendi hissesine düen
miktar almak istese, kasame tamam olup elli yemin yapncaya
kadar bunu alamaz ve diyetten ne az ve ne de çok hiç bir eye hak
kazanamaz. Fakat elli yemin ederse, o zaman diyetten hissesine
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düen miktar alr. Zira kan ancak elli yeminle sabit olur. Kan sa-

bit oluncaya kadar diyet sabit olmaz. Bundan sonra o gaib varis-

lerden biri gelirse elli yeminden miras miktar orannca yemin
eder ve diyetten hakkn alr. Bütün varisler diyet haklarn aln-

caya kadar bu i böyle devam eder. Mesela anabir erkek karde ge-

lirse miras hakk altda birdir. Elli yeminin altda birini yapar.

Yemin eden kimse diyetten hakkn alr. Yeminden kaçnanan
hakk ise yok olur. Varislerin birksm gaib veya bulua ermemi
çocuk olursa, hazr olanlar elli yemin ederler. Bundan sonra gaib

gelir veya çocuk bulua ererse, bunlardan her

r ve miraslar orannca yemin ederler.

imam Malik der ki: Bu iittiklerimin en güzelidir.
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5. KÖLELERDE KASAME
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îmam Malik der ki: Bize göre, kölelerin durumu öyledir: Köle
kasden veya hata yoluyla öldürülür, sonra efendisi (bunu falan
öldürdü diye) bir ahit getirirse, ahitle beraber kendisi de bir
yemin ettikten sonra öldürülenin bedelini alr. Hataen ve kasden
öldürülen kölelerde kasame (elli yemin) yoktur. Kasame gerekir
diyen hiç bir ilim sahibini iitmedim.

imam Malik der ki: Köle kasden veya hata yoluyla öldürülür-
se efendisine kasame de yoktur, yemin de gerekmez. Efendisi buna
ancak ya iki adil ahitle ya da bir ahitle beraber kendi yeminiyle
hak kazanr.

îmam Malik der ki: Bu, iittiklerimin en güzelidir. 14

su biterken ehemmiyetine binaen u hususlar belirtmek is-

a) Kasamenîn uygulanmas, muayyen kimselerden meydana gelen mahal-
le veya semt halkn daha dikkatli veya uyank bulundurur. Bölgeleri içeri-
sindeki faili meçhul cinayet olaylarnn meydana gelmesini önlemeye çal-
rlar.

b) Cemiyet içerisinde katil olay elbetteki fevkalade mühim bir hadisedir.
Kasame neticesinde maktulün yaknlarna diyet vermekle bu ac nisbeten
hafifletilmi olup, böylece onlarn maddi ve manevi yardmna koulmu
olur.

c) Katili bilinmeyen öldürme hadisesinde bir ksm kimseler töhmet altn-
da bulunabilir. Kasame ile bu da giderilmi olur. Böylece cemiyetin dirlik
ve düzenlii salanm olur.
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MUHTELF KONULAR KTABI1

(1) Îbnül-Arabî derki: Hadis tasnifinde belirli konularn dnda muhtelif konu-

lar beyan etmek için bab ve kitaplara ilk defa bu ismi veren imam Ma-

lik'dir. Bunun iki faydas vardr:

a) Müellif belirli bir hüküm ve konuyla bal olma külfetinden kurtulmu
olup serbest hareket eder.

b) Öteden beri allagelen belirli konulara girmeyen deiik eyler olabilir.

Bu isim altnda onlar da serbestçe ifade edilebilir.





L MEDNE VE MEDNE'LLERE RESÛLULLAH
(SJLV.)'N DUASI2
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1. Enes b. Malik (r.a.)'dan: Resûlullah (s.a.v.), Medine halk
için öyle dua etti: «Allahm! Onlarn ölçeklerini bereketlen-
dir. Sa' ve müdlerini bereketli kl.»3

^ . 'âs Jii % ^Lûj
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(2) Medine'nin daha öceki ismi «Yesrib» idi. Nitekim Kur'an- Kerim'de el-

Ahzâb sûresi 13. âyetinde bu isimle zikredilmektedir. Daha sonra Peygam-
ber Efendimiz (s.a.v.) 622 Milâdî tarihinde Mekke'den Medine'ye hicret bu-

yurunca bu ismin yerini, peygamberin ehri anlamna gelen «Medinetü'n-

Nebî» almtr. Daha sonra bu isim çok kullanld için ksa olmas bak-
mndan sonundaki «en-Nebî» atlm, Medine olarak kalmtr. Aslnda
«Medine» ehir demektir. Fakat Peygamberimizin ehrine alem olmutur.
Bu sebeple Medine denilince, Peygamberimiz (s.a.v.)'in hicret edip medfun
bulunduu ehir akla gelir.

(3) Buhar, Buyu, 34/53; Müslim, Hac, 15/85, no: 465.

Sa'; 1040 dirhem yani 2.176 gram arlnda hububat alan bir ölçektir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in: «Medine halknn sa' ve müdlerini be-

reketlendir» buyurmas, bu ölçeklerle ölçülen gda maddelerini bereket-

lendir, anlamnadr. Burada mecaz vardr. Bu sebeple, Peygamber Efendi-

miz (s.a.v.)'in üstün ifade gücünü görmekteyiz.
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2. Ebû Hüreyre (r.a.) unlar anlatt: nsanlar turfanda mey-
veyi gördüklerinde Resûlullah (s.a.v.)'e getirirler, o da meyveyi
eline alnca:

«— Allah'm! meyvelerimizi bize bereketlendir, Medi-
ne'mizde bize bolluk ver, sa* ve müddümüzde bize bereket-
ler ihsan eyle, Allah'm üphesiz ki brahim senin kulun,
ha lil'in (dostun) ve peygamberindir. Ben de senin kulun ve
peygamberinim. O Mekke için sana dua etti. Ben de Medi-
ne için sana dua ediyorum. Onun Mekke için senden talep
ettiinin benzerini ve bir misli fazlasn senden talep edi-
yorum» Sonra Resûlullah (s.a.v.) gördüü en küçük çocuu ça-
rr, bu meyveyi ona verirdi. 4

I

(4) Müslim, Hac, 15/85, no:483.

Ashabn ilk çkan meyveyi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e getirmeleri
onun duasn almay arzu ettiklerinden dolay idi.

Hz. brahim (a.s.)'in Mekke için yapm olduu dua Kur'an- Kerim'de bra-
him sûresinin 35-37. âyetlerinde zikredilmektedir ki anlam öyledir:
«— (Habibim) hatrla o zaman ki, brahim: Rabbim, demiti, bu
ehri (Mekke-i Mükerreme'yi) emniyetli kl. Beni de oullarm da
putlara tapmaktan uzak tut... Ey Rabbimiz! Ben evladlarmdan ki-

mini (smail a.s.) ile validesini (Hacer'i) senin mukaddes olan evi-

nin yannda ekinsiz bir vadiye yerletirdim. Ey Rabbimiz! Onlar bu
vadiye yerletirmemin sebebi dosdoru namazlarn klmalar
içindir. Artk sen insanlardan bir ksmnn gönüllerini onlara
meylettir ve onlar bir ksm meyvelerle rzklandr. Umulur ki on-
lar bu sebeple ükrederler.»»

Hadis-i erifin son bölümünde Resûl-i Ekrem (s.a.v.)'in çocuklara kar
olan efkat ve merhameti ile onlar sevindirmeye verdii itinay görüyoruz.
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2. MEDNE'DE KAMET ETME VE ORADAN GÖÇ

3. Zübeyr b. Avvam'n azadl kölesi Yuhannes unlan anlatt:

«Fitne (karklk) zamannda Abdullah b. Ömer (r.a.)'n yannda
oturuyordum. Azat ettii bir cariye gelerek ona selam verdi ve:

«— Ya Eba Abdurrahman ben Medine'den çkmak istiyorum.

Açlk sknts çekiyoruz.» deyince:

«— Otur ey aklsz! üphesiz ki ben Resûlullah (s.a.v.)'in öyle

buyurduunu iittim: «Medine'nin mihnet ve skntsna sab-

reden kimseye, kukusuz kyamet gününde efaatçi veya
ahid olurum.» 5

(5) Müslim, Hac, 15/85, no:482.

Hadis-i erif, Medine-i Münevvere'de oturmann ve oradaki mihnet ve s-

kntlara katlanmann sevap ve faziletli olduuna delildir. Resûlullah

(s.a.v.)'in Medine halkna ahid veya efaatçi olmas öyle izah edilmitir.

Medine halknn bir ksmna ahid ve bir ksmna da efaatçi olur. Bu da ya

günahkarlara efaatçi, itaatkârlara ahid veya kendi seadet zamannda
ölenlere ahid, daha sonra ölenlere efaatçi olur, demektir.
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4. Cabir b. Abdullah anlatyor: «Bir bedevi Resûlullah (s.a.vje

müslüman olmak üzere biat etti. Daha sonra Medine'de stma
hastalna yakalannca Resûlullah (s.a.vje gelip:

«— Ya Resûlallah! Biatimi boz. (Medine'den ayrlmama mü-
sade buyur)» dedi. Resûlullah (s.a.v.) kabul etmedi. Daha sonra
tekrar gelip:

«— Biatimi boz» dedi. Resûlullah (s.a.v.) yine kabul etmeyince
bedevi tekrar gelip:

«— Benim biatimi boz» dedi. Bu defa da Resûlullah (s.a.v.) is-

teini kabul etmeyince, bedevi çkp gitti. Bunun üzerine Resûlul-
lah (s.a.v.):

«— üphesiz ki Medine ehri demirci körüü gibidir.
(Nasl ki körük demir üzerindeki kir ve pas giderirse) Me-
dine ehri de kötüleri atar. yiler orada kalr» buyurdu.6
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5. Ebu Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) 'i iittim öyle bu-
yurdu:

«— Rabbim bana öyle bir ehre hicret etmemi emretti ki
bu dier bütün ehirlere galip gelip hükmeder. nsanlar
ona Yesrib diyorlar, onun ismi Medine'dir. Körüün demi-
rin pasn giderdii gibi Medine de kötü insanlar yok
eder, dar atar.»7

. . > ui^î Vj , tik "4j ilJ > ad

6. Urve'den: Resûlullah (s.a.v.): «Medine'den holanmya-
rak sevabn istemeyerek çkan birinin yerine Allah daha
hayrl kimseleri getirir» buyurdu.

(6) Buharî, Ahkâm, 93/47; Müslim, Hacc, 15/88, no:489; eybanî, 89.

(7) Buhar, Fedâilu'l-Medîne, 29/2; Müslim, Hac, 15/88, no:488.
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7. Ebû Züheyr olu Süfyan'dan: Resûlullah (s.a.v.)' iittim
öyle buyurdu: «Yemen fethedilecektir. Medine'lilerden bir
grup ailelerini ve kendilerine tabi olanlar alp Yemen'e
göçeceklerdir. Halbuki —bilseler— Medine kendileri için

daha hayrldr. am da fethedilecektir. O zaman Medi-
ne'lilerden bir grup ailelerini ve kendilerine uyanlar alp
am'a geçeceklerdir. Halbuki —bilseler— Medine kendile-
ri için daha hayrldr. Irak da fethedilecektir. O zaman da
Medine halkndan bir grup ailelerini ve kendilerine uyan-
lar alp Irak'a göç edeceklerdir. Bilseler Medine kendileri
için daha hayrldr.»8

tâ juiM ^ . M jjij u : ijla - jdJ >f .
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(8) Buhar, Fedâilu'l-Medîne, 29/5; Müslim, Hac, 15/90, no:497.

Bu hadis-i erifte, Resûl-i Ekrem Efendimizin (s.a.v.) bir kaç mucizesini gö-

rüyoruz:

a) Yemen,am ve Irak'n fethedilecei haber verilmitir. Gerçekten bunlar

belirtilen sraya uygun olarak fethedilmitir. Yemen, Resûlullah (s.a.v.) za-

mannda, dierleri de daha sonra fethedilmitir.

b) Resûlullah (s.a.v.) ashabnn bir ksmnn Medine'yi terkedip oralara gö-

çeceklerini haber vermitir ki bu da gerçeklemitir.

c) Bunlarn Medine'de kalmalarnn daha hayrl olaca bildirilmitir. Bir-

çok fitne ve kargaa Medine terkedildikten sonra meydana gelmitir.
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8. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.):

V
«— Medineu en güzel haliyle terkedilecek. Hatta kö-

pek ve kurt mescide girip, mescidin bir ksm direklerine
veya minbere siecek (çileyecek).» buyurunca:

«— Ya Resûlallah o zaman meyveler kimin olacak?» dediler.

«— Rzklarn arayan ku ve yrtc hayvanlarn ola-
cak» buyurdu.9
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9. îmam Malike öyle rivayet edildi: Ömer b. Abdülaziz, Medi-
ne'den çkaca zaman ona yönelip alad, sonra yannda bulunan
arkadana seslenerek:

«— Ey Müzahim! Medine'nin barndrmayp dar sürdüü
kimselerden olmamzdan korkuyor musun?» dedi.

(9) Buhar, Fedâilu 1-Medîne, 29/5; Müslim, Hac, 15/91, no:499.

Kad Iyad'n belirttiine göre Medine bu hale îslamn ilk

tür. Daha önce lslamiyetin merkezi, ashab ve tabiinin

lann en mamur ve medeni ehri olan Medine-i Münevvere, daha sonra bu en
güzel haliyle braklarak Hilafet merkezi am'a ve Irak'a (önce Küfeye, son-

ra Badat'a) nakledilmitir. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hadis-i erifle-

rinde belirttii haller birer mucize olarak vuku bulmutur,
tmam Nevevî'ye göre ise, Medine-i Münevvere bu hale kyametin kopmas
yaklat bir zamanda düecektir.
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3. MEDNE'NN I1AKEM (KUTSAL) KILINMASI
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10. Enes b. Malik'ten: Resûlullah (s.a.v.), Uhud da görünün-
ce öyle dedi: «Bu Öyle bir dadr ki biz onu severiz, o da bizi

sever. Allahm! brahim, Mekke'yi harem (kutsal) kld
gibi, ben de iki kara taln arasndaki Medine'yi harem
klyorum.»

•

11. Ebû Hüreyre (r.a.) öyle derdi: «Ben Medine'de ceylanlar

otlar halde görsem onlar ürkütmem. Çünkü Resûlullah (s.a.v.)

«ki kara taln arasndaki Medine haremdir (kutsaldr.
Hiç bir eye ve hiç kimseye tecavüz edilemez)» buyurdu. 10

(10) Buhar, Fedailu'l-Medine, 29/

Harem: Taaarruzdan korunmu, menedilmi bu bölgede, dier normal yer-

lerde yaplan bir takm ileri yapmak yasak klnmtr. Oradaki aaçlar
kesmek, otlan koparmak, hayvanlar avlamak gibi. Bu bölge Medine civa-

rndaki Ayirda ile Uhudda arasndaki bölgedir. Üç mezhebe göre hü-

küm böyle olmakla beraber, Haneflere göre Medine'de, Mekke'de olduu
gibi harem bölge yoktur. Resûlullah (s.a.v.) Medine'nin güzelliini ve kut-

siyetini korumak için «Medine, Haremdir» buyurmutur. Medeni ehirci-

lik ve çevre açsndan ot, aaç ve etrafndaki hayvanlarn ehrin güzellii

için ne kadar önemli olduunu izahata lüzum yok sanrz.
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12. Ebû Eyyüb el-Ensârî (r.a.)'den: «Bir grup çocuun bir tilki-

yi avlamak için Medine'nin bir köesine sktrdklarm görünce
onlar kovdum tilkiyi kurtardm» dedi. îmam Malik der ki: Ebû
Eyyüb el-Ensârî, çocuklara:

«— Resûlullah (s.a.v.)'in hareminde bu yaplr m?» demitir.

-
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13. imam Malik'e rivayet edildiine göre bir adam: «Ben Medi-
ne'nin Esvaf mevkiinde bir ku avladm srada Zeyd b. Sabit ya-

nma gelerek kuu elimden alp serbest brakt» dedi.
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4. MEDNE'DE VEBA HAS TALIIYLALGL HADSLER
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14. Müminlerin annesi Hz.Aie (r.a.) unlar anlatt: Resûlul-
lah (s.a.v.), Medine'ye gelince Ebu Bekir ve Bilal (r.a.) stma has-
talna yakalandlar. Ben kendilerini ziyaret edip,

«— Babacm! Kendini nasl hissediyorsun? Ey Bilal, kendini
nasl buluyorsun?» dedim. Ebû Bekir (r.a.)' stma hummas tu-
tunca (u beyti) söylerdi:

«Herkes evinde mutludur. '

Ölüm ona takunya kayndan daha yakndr.»
Bilal-i Habei (r.a.) de stma nöbeti geçince yüksek sesle öyle

derdi:

«Bir bilebilseydim: Mekki vadisinde güzel kokulu yumuak
otlarn arasnda geceleyebilecek miyim?

Bir gün Mecenne sularna varabilecek miyim?
Mekke'nin ame ve Tafil dalarn görebilecek miyim?»
Hz. Aie (r.a.) derki: Resûlullah (s.a.v.)'e gelip bunu haber

verdiimde öyle niyaz etti: «Ya Rab! Bize Medine'yi, Mek-
ke'den daha çok sevdir. Onu vebadan kurtar. Ölçeklerini
(ölçekle satlan eylerini) bize bereketlendir. Medine'nin
stma hastaln da Cuhfe'ye götür.»11

(11) Buhar, Menâkbu'l-Ensâr, 63/46; Müslim, Hac, 15/86, no:480.

Cuhfe, Mekke'ye 82 mil mesafede bir köydür.
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15. Hz. Aie (r.a.) der ki Amir b. Füheyre öyle diyordu: «Ölü-

mü tatmadan iddetini hissettim. Korkak kimsenin ölümü tepe-

sinden iner (beklemedii yönden gelir).»
12
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16. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu:

«Medine kaplarnda melekler vardr. Oraya veba sal-

gn ve Deccal giremez.»13

(12) Hadiste inkta vardr. Çünkü Yahya, Hz. Aie'yi görmemitir.

(13) Buhar, Fedâilu 1-medîne, 29/9; Müslim, Hac, 15/87, no:485.

Bu hadis-i erife biraz açklk getiren Buhari'deki u iki hadis-i erifi fay-

dal olur kanaatiyle kaydetmek istiyoruz:

a) «Enes b. Malik (r.a.)'dan: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu: «Mekke ve
Medine dnda Deccal (ordularm)n çinemedii hiç bir belde kal-

maz. Medine'nin bütün giri yerlerini saf saf melekler muhafaza
ederler. Sonra Medine, halkyle beraber üç defa sarslr. Allahu
Teâlâ, Medine'de bulunan kâfir ve münafklarn, oradan çkarr,
onlar da Deccal'in ordusuna karrlar.» (Buhari, Kitabü fedaili'l-Me-

dine, b. La Yehulüd-Deccâlü el-Medinete)

b) «EbûSaid el-Hudri (r.a.) den, Resûlullah (s.a.v.) bize Deccal'dan uzun
uzadya bahsettii hadiste öyle buyurdu:

«Deccal (Medine'ye) gelecektir. Fakat ona Medine'ye girmek nasib
olmayacak. Ancak Medine çevresindeki baz çorak araziye inecek-
tir. O gün, iyi insanlardan biri Deccal'a kar çkar ve: ehadet ede-
rim ki sen Resûlullah (s.a.v.)'in bize hadisi ile haber verdii Dec-
cal'sn, der. Bunun üzerine Deccal (etrafnda bulunan avanesine):
«imdi ben bu adam öldürür, sonra diriltirsem hakkmda üphe
eder misiniz?» der. Onlar da: «Hayr» deyince Deccal bu adam öl-

dürüp sonra diriltir. Bunun üzerine ölüp dirilen kimse: «Vallahi
senin Deccal'ln Irakkndaki inancm imdi öncekinden daha da
kuvvetlendi» deyince, Deccal: «Artk bunu öldürün» dedi. Fakat
ona bir ey yapamaz, öldüremez» (Buharî, belirtilen yer.)
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5. YAHUDLERN MKDNE'DEN ÇIKARILIP SÜRÜLMES

17. Ebû Hakim olu ismail'den: Ömer b. Abdulaziz'in öyle de-

diini iittim: Resûlullah (s.a.v.)'in (vefatndan önceki) son sözü

u oldu: «Allah yahudileri ve hristiyanlar kahretsin. Onlar
Peygamberlerinin mezarlarn mescidler edindiler. Arap
diyarnda iki din bir arada kalmayacaktr» 1

4
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18. îbn ihab'dan: Resûlullah (s.a.v.) «Arab yarmadasnda
iki din bir arada bulunmayacak» buyurdu.

bn ihab der ki: Ömer b. Hattâb (r.a.) bu hadisi aratrd.
Resûlullah (s.a.v.) in: «Arab yarmadasnda iki din bir arada
bulunmayacak» buyruunu kesin olarak anlaynca, Hayber'den

yahudileri çkarp sürdü. 16
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(14) Mürseldir. Sahihayn'da Hz. Aie'den mevsuldür: Buhar, Cenaiz, 23/62;

Müslim, Mesacid, 5/3, no:19.

(15) Mürseldir. Sahihayn'da bn Abbas'tan mevsuldür: Buhar, cizye, 58/6;

Müslim, Vasiyyet, 25/5, no: 20; eybanî, 874.
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19. mam Malik der ki: Ömer b. Hattab (r.a.), Necran ve Fe-
dck'den yahudileri çkard. Hayber yahudilerine gelince, bunlar
hurma ve arazilerini brakarak Hayber'i terketmilerdir. Fedek
yahudilerinin hurma ve arazilerinin yars kendilerine aitti. Çün-
kü Resûl-i Ekrem (s.a.v.), onlarla arazi ve hurmalarnn yars
kendilerine kalmak üzere anlama yapmt. Hz. Ömer (r.a.), on-

larn arazi ve bahçelerinin bedelini altn, gümü, deve, urgan ve
semer olarak verip onlar Fedekten sürdü.16

(16) Hayber, Medine'nin kuzey dousunda hurmalklanyle, bahçeleriyle ve ka-
leleriyle mehur güzel bir yerdir. Hz. Peygamber (s.a.v) devrinde Hayber,
Yahudilerin merkezi, fitne ve fesat yuvas olmutu. Resûlullah (s.a.v.),

bunlarla anlamak istiyordu. Halbuki bunlar müriklerle ibirlii yapa-
rak müslümanlann aleyhine çalyorlard. Bu sebeple Resûlullah (s.a.v.),

Hicretin 7 inci yl Muharrem aynda Hayberi muhasara etti. Çetin muha-
rebeden sonra Hayber kalesi zabtedildi. Yahudiler, Resûlullah (s.a.v.)'a

müracaat ederek arazilerinde yanc olarak çalmak istediklerini belirtti-

ler. Resûlullah (s.a.v.) de kabul buyurdu. Bu cihetle Resûlü Ekrem (s.a.v.),

her sene mahsûl mevsimi Abdullah b. Revaha'y Hayber'e gönderir, o da
mahsulü ikiye böler, yarsn Yahudilere brakr, yarsn Medine'ye gönde-
rirdi.

Fedek, Medine'ye iki günlük mesafede, akar sulan ve güzel hurmahklan
bulunan bir Yahudi kasabas idi. Hayber muhasaras esnasnda Resûlul-
lah (s.a.v.), bunlara da davetçi gönderip kendilerini slama davet etmiti.
Fakat bunlar reislerini göndererek arazilerini Resûlullah'a teslim edip ya-
rc olarak çalmak istediklerini bildirdiler. Bunlarn istedikleri kabul
edildi.

Necran ise, Yemen cihetinde bir yerdir. Burada Hristiyan ve Yahudiler ya-
yordu. Buradan gelen 60 kiilik bir heyetle Resûl-i Ekrem arasnda geçen
tartma Ali îmran sûresinin ilk âyetlerinde yer alr.

Yahudiler, Resûlullah (s.a.v.)'in bu fani alemden göçüünden sonra rahat
durmadlar. lk halife Hz. Ebû Bekir (r.a.), irtidad (dinden dönme) ve isyan
olaylarn bastrp devletin birliini salamlatrmakla megul olduu
için, dier ikinci derecedeki ilere el atmad. Hz. Ömer (r.a.), Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)'in son günlerindeki, Arap yanmadasmda îslfim dininin
dnda dier dinlerin barnmayaca vasiyetini nazan dikkate alarak,
oralardan Yahudi ve Hristiyanlan arazi ve meyveliklerinin deerini verip
Arap yanmadas dna sürmütür.
(Geni bilgi için Bk. Sahih-i Buhar, Muhtasan Tecrid-i Sarih Tercümesi c.

10, s. 282, 383 ve c. 7, s. 166-167).
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6. MEDNE LE LCL DER HADSLER

20. Hiam babas Urve (r.a.)'dan: Resûlullah (s.a.v.)'e Uhud
da görününce öyle buyurdu: «Bu, bizi seven, bizim de sevdi-

imiz bir dadr.»17
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21. Kasm olu Abdurrahman'dan: Ömer b. Hattab (r.a.)'m

azadh kölesi Elem bana unlar anlatt: Mekke yolunda Mahzum
kabilesinden Abdullah b. Ayya' ziyaret ettiimde, yannda nebiz

(hurma ve üzüm erbeti) görünce:

«Bu erbeti Ömer b.Hattab (r.a.) çok seviyor» dedim. Bunun
üzerine Abdullah b. Ayya, büyük bir kadeh nebiz alarak getirilip

Ömer b. Hattab'n önüne koydu. Hz. Ömer (r.a.) kadehi azna
yaklatrd, sonra ban kaldrp:

(17) Malik'in bütün ravilerine göre mürseldir.
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*— Bu güzel bir erbettir» dedi, sonra birazn içip kalan sa-

ndaki bir adama verdi. Bu arada Abdullah dönüp gitmeye bala-
ynca Ömer b. Hattab (r.a.) ona seslenerek:

«— Sen mi, elbette Mekke, Medine'den hayrldr, diyorsun?»
dedi. Abdullah da:

«— Mekke, Allah'n haremi, emin kld yerdir. Beytullah da
oradadr»» deyince Hz. Ömer (r.a.):

«— Ne beytullah ve ne de haremi hakknda bir ey söylemiyo-
rum, deyip, sonra devamla: «Sen mi Mekke, Medine'den daha ha-
yrldr, diyorsun?» dedi. Abdullah da yine:

«— Mekke, Allah'n Haremi ve emin kld yerdir. Beytullah
da oradadr» dedi. Hz. Ömer (r.a.) yine:

«— Allah'n Haremi ve evi hakknda bir ey demiyorum» dedi,

sonra Abdullah dönüp gitti.
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7. VEBA HASTALIIYLA LGL HADSLER
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22. Abdullah b. Abbas (r.a.)'dan: Ömer b. Hattab (r.a.) am'a
gitti. Serg'e18 varnca kendisini ordu komutanlar Ebu Ubeyde b.
el-Cerrah ve arkadalar karladlar ve am diyarnda veba sal-
gnnn ba gösterdiini haber verdiler. Bunun üzerine Hz. Ömer
(r.a.):

«— Bana ilk muhacirleri çar» dedi. Ben de çardm. Hz.
Ömer (r.a.) onlara veba hastalnn meydana geldiini haber ve-
rerek, istiarede bulundu. Aralarnda ihtilâf çkt. Bunlardan bir
ksm:

«— Sen bir görev için çktn. Bundan geri dönmeni uygun gör-
müyoruz» dediler. Bir ksm da:

«— nsanlarn geri kalan ve Resûlullah (s.a.v.)'in

seninle beraberdirler, onlar vebaya atman doru
deyince, Hz. Ömer (r.a.):

«— Yanmdan uzaklan,» deyip, sonra «bana Ensar çarn»
buyurdu. Ben de onlar çardm. Hz. Ömer (r.a.) onlarla da istia-
rede bulundu. Onlar da muhacirlerin dediklerini söyleyip ihtilâf
ettiler. Hz. Ömer (r.a.) onlara da:

«— Benden uzaklan» dedi, sonra:

«— Bana burada bulunan Mekke fethi muhacirlerini, Kurey
büyüklerini çar» dedi. Ben de onlar çardm. Onlardan hiç biri
ihtilâf etmedi ve:

«— Adamlarla beraber geri dönmen ve onlar veba tehlikesine
atmaman kanaatindeyiz» dediler. Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a.),

insanlara öyle seslendi: «Ben sabahleyin hayvanma binerek Me-
dine'ye geri döneceim. Siz de buna göre hazrlann», deyince, Ebû
Ubeyde (r.a.):

«—Allah'n kaderinden mi kaçyorsun?» dedi. Hz. Ömer (r.a.)

öyle cevap verdi:

«— Ey Ebû Ubeyde, keke bunu senden bakas söyleseydi!
Evet Allah'n kaderinden yine Allah'n kaderine kaçyoruz.19

(18) Serg, Tebuk vadisinde bir kasabadr. Medine'ye 13 konak uzaklktadr.
(19) Resûl-i Ekrem (s.a.v.) bir defa yklmaya yüz tutmu bir duvarn yanndan

giderken oradan süratle geçtiinde, kendisine
«—Ya Resûlullah (s.a.v.), Allah'n kazasndan m kaçyorsunuz?»denince:
«— Allah'n kazasndan Allah'n kaderine snyorum» buyurmutur. te
Hz. Ömer (r.a.)'n yukardaki cevab, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in bu
buyruundan alnmtr.
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Bana söyle bakalm: Konin develerin olsa, iki yamaçh bir vadiye
inseler. Bu yamaçlardan biri otlu dieri çorak, otsuz olsa, sen de-

veleri bol otlu yerde otlatsan, Allah'n kaderiyle otlatm olmaz
msn? Çorak yerde de otlatsan yine Allah'n kaderiyle otlatm ol-

maz msn?» Bu srada, daha önce bir ii için aralarndan ayrlm
olan Abdurrahman b. Avf (r.a.) gelip:

«— Bu hususta benim bilgim var. Resûlullah (s.a.v.)'n öyle
buyurduunu iittim: «Bir yerde veba hastalm iitirseniz
oraya gitmeyiniz. Bir yerde de veba hastal çkar da siz

orada bulunursanz vebadan kaçarak oradan çkmaymz»

Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a.), Allah'a hamdedip Medine'ye dön
dü. 20

o! ^u ^ : ^ J J çi jf* > • «w 4^ & A
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23. Amir'in babas Sa'd b. Ebî Vakkas (r.a.) anlatt: Üsame b.

Zeyd (r.a.)'a:

«— Vaba hastal hakknda Resûlullah (s.a.v.)'den ne iit-

tin?» diye sorduumda:

«— Resûlullah (s.a.v.): «Veba, yahudilerden bir gruba ve-

ya sizden önce yaayan bir ümmete gönderilmi bir azab-
dr. Siz bir yerde bu hastahnçktm duyarsanz oraya
girmeyiniz. Sizin bulunduunuz bir yerde de bu hastalk
çkarsa hastalktan kaçarak oradan çkmaymz» buyur-
du»21 dedi.

Malik der ki: Ebu'n-Nadr «Sizi oradan sadece kaç çkarr»
demitir.

(20) Buhar, Tb, 76/30; Müslim.Selam, 39/32, no:98.

(21) Buhar, Enbiya, 60/34; Müslim, Selâm, 39/32, no:92.
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24. Rabia olu Amir olu Abdullah'dan: Ömer b. Hattab (r.a.)

am'a gitti. Serg'e varnca am'da veba salgn çkt kendisine
haber verildi. Bunun üzerine Abdurrahman b. Avf (r.a), Hz. Ömer
(r.a.)'a Resûlullah (s.a.v.)'in öyle buyurduunu haber verdi;

«— Bir yerde veba salgn çktn duyarsanz oraya
gitmeyiniz. Bulunduunuz bir yerde de veba çkarsa bun-
dan kaçarak oradan çkmaynz.» Bunun üzerine Hz. Ömer
(r.a.), Serg'den geri döndü.22

\

(22) Buhar, Tb, 76/30; Müslim, Selâm, 39/32, no.100.

Suriye, Msr ve Irak' istila eden bu korkunç veba salgn hicri 17. ylda ba
göstermi ve aylarca devam etmiti. Hz. Ömer (r.a.), bu salgn haberi gelin-

ce olay yerinde tetkik etmek üzere Medine'den hareket etmi, Serge gelin-

ce, yukarda kaydedilen sebeplerle Medine'ye geri dönmütü. Hz. Ömer
(r.a.) bir müddet sonra Suriye Emiri Ebû Ubeydeyi bir i için yanma çar-
m, fakat Ebû Ubeyde u cevab vermiti: «Allah'n kaderi deimez. Ölü-
müm mukadder ise nerede olsam ölürüm. slâm ordusunu terkederek yal-

nz bama emin bir yere hareket etmiyeceim. Malumunuz olsun.»
Hz.Ömer bu mektubu okuyunca gözleri yaarmt. Bu salgnda Ebû Ubey-
de ve ashabn birksm büyükleri de dahil olmak üzere tam 25 bin kii öl-

mütü. (Daha geni bilgi için Bk. ibli, Asr- saadet, c.4, s. 291 vd.)

Hadis-i erifden bir yerde veba, kolera gibi salgn hastalk belirirse oraya
girmememiz emrediliyor. Böyle bir yere girmek, kendimizi bilerek tehlike-

ye atmak demektir. Yüce Rabbimiz, el-Bakara sûresinin 195. âyet-i keri-

mesinde «Canlarnz kendi ellerinizle tehlikeye atmayn» buyurur.
Yine Hadis-i erifin veba çkan yerde bulunuyorsak baka yere gitmemiz
hakkndaki bölümüne alimler deiik açklamalarda bulunmulardr. Her
halde bunun sebebi de hastal dier yerlerdeki insanlara bulatrmak ih-

timali olsa gerektir.

Bugün modern tbbn tatbik ettii karantina usûlü de budur.
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25. Salim b. Abdillah der ki: Ömer b. Hattab (r.a.) ordusuyla
Serg'den Abdurrahman b. Avf (r.a.)'n rivayet ettii hadisden do-
lay geri döndü.

* - •
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26. îmam Malike Ömer b. Hattab (r.a.)'n öyle dedii rivayet
edildi:

«— üphesiz ki Rukbe'deki23 bir ev bana göre am'daki on ev-

den daha hayrldr.»

îmam Malik der ki: Hz. Ömer (r.a.) bu sözüyle am'da iddetli
vebaya yakalanmaktansa vadide salkl yaamak daha hayrl-
dr demek istiyor.

(23) el-Bâcî der ki: Rukbe, Mekke ile Irak arasnda olup Amir oullarnn yeri-

dir, îbn Abdülber ise Taifde bir vadidir, demitir.
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1. KADER HAKKINDA KONUMANIN YASAKLANMASI

. ^ $ &^ ^ : H ^ ? ?M i- ^>i
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1. Ebû Hüreyre'den (r.a.) Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu:
«Adem ile Musa münazara etti de Adem, Musa'ya üstün geldi.

Musa Adem'e:

«— Sen insanlar azdran ve cennetten çkaran Adem misin?»
dedi. Adem de ona:

«— Sen Allah'n her eyin ilmini kendisine verdii ve risaletiy-

le insanlar üzerine seçtii Musa msn?» dedi. Musa:

«— Evet.» deyince, Adem:

«— Ben yaratlmadan önce bana takdir edilen ey dolaysylam beni ayplyorsun?» dedi. 1
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(1) Müslim, Kader, 46/2, no:14.



246 MAM MALIK I MUVATTA
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2. Cühen kabilesinden Yesar olu Müslim rivayet eder: Ömer
b. Hattab (r.a.)'a: «Rabbim, Adem oullarnn sulbünden so-
yunu çkarm onlara: Ben sizin Rabbiniz deil miyim? de-
mi ve buna kendilerini ahit tutmutu. Onlar da: Evet:
(Rabbimizsin) buna ehadet ettik demilerdi.(te bu itiraf
ettirme) kyamet günü «Bizim bundan haberimiz yoktu»
dememeniz içindi». 2 âyetin manas sorulunca:

«— Resûlullah (s.a.v.)'i iittim. Ona bu ayetin manas sorul-
duunda öyle buyurdu, dedi: «üphesiz ki Allah Teâlâ
Adem'i yaratt. Sonra kudret eliyle srtm svazlayp on-
dan zürriyetini çkard ve «bunlar cennet için yarattm,
cennetliklerin amelini ileyecekler» dedi. Sonra Adem'in
srtna yine dokunup ondan bir nesil daha çkard ve «bun-
lar cehennem için yarattm. Cehennem ehlinin amelini i-
leyecekler» buyurdu. Bunun üzerine bir adam:

«— Ya Resûlullah! O zaman amelin ne yarar var?» deyince
Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu:

«— üphesiz ki Allah, kulu cennetlik yaratnca ölünce-
ye kadar ona cennet ehlinin amelini iletir. Bu sebeple onu
cennete sokar. Bir kul da cehennem için yaratlnca, ona
ölünceye kadar cehennem ehlinin amelini iletir. Bu se-
beple onu cehenneme sokar.»3

. « «l : L« [fcj. u jL:

3. îmam Malik'e u rivayet edildi: Resûlullah (b.a.v.): «Size
iki ey brakyorum. Bunlara smsk balandnz süre-
ce, asla doru yoldan sapmayacaksnz. Bunlar, Allah'n
kitab ve Peygamberinin sünnetidir.» buyurmutur.

(2) A*raf, 172.

(3) Ebu Davud, Sünnet, 39/16; Tirmizî, Tefsir, 44/7, no:2.
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4. Tavüs el-Yemani'den: «Resûlullah (s.a.v.)'in ashabndan bir

takm insanlara yetidim. Onlar, her ey kader iledjr.» diyorlard.

Abdullah b. Ömer (r.a.)m da öyle dediini iittim: «Resûlul-

lah (s.a.v.) dedi ki: «Her ey kader iledir. Hatta acizlik ile

zekâ bile.»4
«

5. Amr b. Dinar'dan: Abdullah b. Zübeyr (r.a.)'n hutbesinde
öyle dediini iittim: «Hidayete erdiren ve dalâlete düüren Al-

lah'tr.»

6. îmam Malik'in amcas Ibn Malik olu Ebi Süheyl'den: Ömer
b. Abdulaziz ile gidiyordum. Bana

«—u kaderiyye grubu hakkndaki görüün nedir?» deyince:

«— Görüüm, onlar tevbeye davet etmendir. Tevbe ederlerse

(ne alâ) etmezlerse onlar klçtan geçirirsin» dedim. Ömer b. Ab-
dulaziz:

«— Benim görüüm de budur» dedi.

îmam Malik der ki: Benim görüüm de böyledir.

(4) Müslim, Kader, 46/40, no:18.
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7. Ebu Hüreyre (r.a.)'dan: Resûlullah (s.a.v.): «Bir kadn,

kendisi evlenmek için kzkardeinin boanmasn isteme-
sin. Çünkü kendisi için takdir edilen ne ise o olur.» buyur-
du. 5

•s . ^/j ^^ > a >j & . îJ 4M û vj . ^ u^
- . . . .

8. Ka*b olu Muhammed el-Kurazî anlatt: Muaviye b. Ebî Süf-

yan minberden öyle hitabetti:

«— Ey insanlar! Allah'n verdiine hiç bir ey engel olamaz.
Allah'n vermediini de hiç kimse veremez. Güçlü kimseye, Al-

lah'n gücü karsnda hiç kimsenin gücü fayda vermez. Allah,
hakknda hayr diledii kimseyi dinde derin anlayl klar.» son-

ra Muaviye: «Ben bu kelimeleri bu minber üzerinde Resûlullah
(s.a.v.)'den iittim» dedi.

0 6^ ^ : Jüu 'J Û tifc Û ! dJUU & U~ J - *

9. imam Malike rivayet edildiine göre öyle denildi: «Her e-
yi gerektii ekilde yaratan, hiç bir ey, takdir edip tayin ettii

(5) Buhar, Kader, 82/4.
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vukli geçmeyen Allah'* hndolsun. ilana Allah yeter. Allah, dua
edeni iitir. AHah'dan bk dua edilecek bir makam yoktur.»

10. imam Malik'e öyle denildii rivayet edildi: Hiç bir kimse

rzkn tamamlamadan ölmez. O halde rzknz helal yoldan ara-

ynz.6

(6) Cabir'den manaca merfu olarak gelmitir: îbn Mace/Ticarat, 12/2.
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Ü A
?j
^jl U V : Jli ^ 5Ui -J ! $U ^ - \

•
" j^- 'jt ^ y • w-~u viUL.- ,. jii y . jjij cJ^j

1, îmam Malik'den: Muaz b. Cebel (r.a.): (Yemene vali olarak
giderken) «Ayam üzengiye koyduum zaman Resûlullah
(s.a.v.)'in bana son tavsiyesi u oldu: Ey Muaz b. Cebel! nsanlar
için ahlâkn güzelletir.» 1

•

2. Peygamber efendimizin zevcesi Hz. Aie (r.a.) öyle dedi:

«Resûlullah (s.a.v.), iki ey arasnda serbest braklnca, günah ol-

mad müddetçe, bunun en kolayn alrd. ayet günah ise, in-

sanlarn en fazla ondan uzaklaan olurdu. Resûlullah (s.a.v.),

kendi ahs için kimseden intikam almamtr. Ancak, Allah'n
mukaddes kld eyler çinenmise, o zaman Allah için onlarn
intikamn alrd.»2

(1) Bu, Muvatta'dan bakasnda nevsul olarak bulunmayan dört hadisten biri-

dir. Sufyan b. Uyeyne'nin hakknda u sözleri söyledii Malik'e bu durum
zarar vermez: Belag sözcüüyle Malik'in naklettii hadis, sahih hadistir.

"Belaganî" (bana geldi) dediinde, bu sahih, bir isnaddr. Sonrakilerin bu
hadisin mevsul olduunu görmeyileri ona zarar vermez. Belki de onlara

ulamayan kitaplarda mevsuldür.

(2) Buharî, Menakb, 61/23; Müslim, Fedail, 43/20, no:77.
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9

. « j^Vü^ .^/ALI^ ^ . JÖ ^ «t . çJli

3. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebî Talib'den: Resûlullah (s.a.v.):

«Kiinin kendisini ilgilendirmeyen eyleri terketmesi,
müslümanlnn güzelliindendir» buyurdu.3

S? » # ^ JAJ ü& • c4J ^ u1j : &u LJî . ^ i j^j >
âl dUi iu%; £,5 Lj3 '

jfi : Vk cM . fc M i^Ûâfi . s^J

. yij yl tâ\ & 'J. ^ y „ -ji jûî . ^ ci^,

4. Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in zevcesi Hz. Aie (r.a.)'dan:

Ben Resûlullah (s.a.v.) ile beraber iken, bir adam huzuruna gir-

mek için izin istedi. Resûlullah (s.a.v.): «O, kabilenin en kötü
oludur» dedi. Sonra ona izin verdi. Aradan fazla zaman geçme-
den Resûlullah (s.a.v.)'in onunla beraber güldüünü iittim.
Adam çknca:

«— Ya Resûlallah! Biraz önce sen o adam hakknda söyleyece-

ini söyledin. Sonra aradan zaman geçmeden onunla beraber
güldün» dediimde, Resûlullah (s.a.v.):

«— nsanlarn en kötüsü, errinden dolay insanlarn
kendisinden korunduu kimsedir» buyurdu. 4

(3) Malik'in ravilerine göre, mürseldir.

Hadis, hasendir, hatta sahihtir. Zührî-Ebu Seleme-Ebu Hureyre senediyle
rivayet edilmitir: Tirmizî, Zühd, 34/11; Ibn Mace, Fiten, 36/12; eybanî,
949.

(4) Sufyan b. Uyeyne - Muhammed b. Munkedr - Urve - Aie senediyle rivayet

edilmitir: Buhar, Edeb, 78/8; Müslim, Edeb, 45/22, no:73.
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5. Ku'b el-Ahbnr öyle derdi: «Kiinin Alluh katndaki deerini
örenmeyi seviyorsanz, ölümünden sonra kendisini takib eden
güzel övgüye baknz. »>

. ^l*L ^ÖÜI . jJjL pSÜl ys ^
6. Yahya b. Said öyle dedi: Bana rivayet edildi ki: «Kii ahla-

güzelliiyle, geceleyin namaz klan ve iddetli scakta oruç
tutarak susuz kalan kimsenin derecesine yükselir.»5

7. Yahya b. Said'den: Said b. Müseyyeb 'i iittim: «Size çok na-
maz klp sadaka vermekten daha üstün bir eyi haber vereyim
mi?» dedi.

«— Evet, haber ver.» dediler.

«— ki kiinin arasm düzeltip, dargnlar bartrmaktr. Bir
de çok buz etmekden kaçnnz. Çünkü buz (iyi huylar) kökün-
den yok eder» dedi.6

-

8. imam Malike Resûlullah (s.a.v.)'in: «Ben güzel ahlâk ta-

mamlamak için gönderildim» buyurduu rivayet edildi.7

(5) Ebu Davud, 40/7.

(6) Malik'in bütün ravilerine mevkuftur.

(7) îbn Abdilber der ki: Ebu Hureyre ve bakalarndan çeitli yollarla sahih

muttasldr.
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2. HAYA LE LGL HADSLER

9. Rekâne olu Talha olu Zeyd, Resûlullah (s.a.v.)'e isnad
ederek öyle dedi. Resûlullah (s.a.v.): «Her dinin bir ahlâk var-
dr. slâm'n ahlâk da hayadr.»8

10. Abdullah b. Ömer anlatt: Resûlullah (s.a.v.), utangaçl-
ndan dolay din kardeini ayplayan bir adamn yanma varnca:

«— Onu kendi haline brak. Çünkü haya imandandr.»
buyurdu. 9

(8) îbn Abdilber der ki: Malikin çou ravileri mürsel olarak rivayet eder.

eybanî, 950.

(9) Buhar, man, 2/16; Müslim, man, 1/12, no:59. eybanî, 950.
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11. Avfolu Abdurrahman olu Hümeyd'den: Bir adam, Resû-
lullah (s.a.v.)'e gelip:

*— Ya Resûlullah! Bana hayatma uygulayacam bir kaç ke-
lime öret (öüt ver). Unutacam çok ey söyleme» deyince, Resû-
lullah (s.a.v.):

«— Hiç bir eye kzma.» buyurdu.10

12. Ebû Hüreyre (r.ajdan: Resûlullah (s.a.v.):

«Pehlivan (güre meydanlarnda bakalarn) yenen
deildir. Asl pehlivan kzgnlk annda nefsine hakim olan
kimsedir» buyurdu.11

(10) Çounlua göre mürseldir.

Buhar, Edeb, 78/76.

(11) Buhar, Edeb, 78/76; Müslim, Birr, 45/30; no:107.

MUVATTA, C.IV, F.17



4. KÜS DURMAMA LE LGL HADSLER

.
jd 0* oy ski >US b> ^ Jj v jü ^ j^j y s kjUV

13. Ebû Eyyûb el-Ensari (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.):

«— Hiç bir müslümana, din kardeini üç günden fazla
terkedip küs durmas helâl olmaz. Onlar karlatklarn-
da biri yüzünü bir tarafa, dieri de dier tarafa çevirir. On-
larn en hayrls, önce selam vererek barandr» buyur-
du. 12

* -

. ili^ . jiliîl dL*I & ^l>Vl Vl Jfcâ L-jJ V : 'M* jlî

14. Enes b. Malik (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.): «Birbirinize
buzetmeyiniz, birbirinize hased etmeyiniz ve birbirinize
srt çevirmeyiniz. Ey Allah'n kullar, birbirinizle karde
olunuz. Hiç bir müslümana, din kardeini üç günden fazla
terkedip küs durmas helâl olmaz.» buyurdu. 13

mam Malik der ki: Hadiste geçen "tedâbir", müslüman
kardeinden yüzçevirmek demektir. Ondan yüzçevirmenle olur.

(12) Müslim, Bir, 45/8, no:25.

(13) Buhar, Edeb, 78/62; Müslim, Bir, 45/7, no:23.
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15. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlulîah (s.a.v.) öyle buyurdu:
«Sû-i zandan (müslümana yersiz töhmetten) saknnz. Zi-

ra sû-i zan, sözlerin en yalandr. Birbirinizin gizli hal ve
kusurunu aratrmayn. Kötülükte yarmayn, birbirinizi

kskanmayn, birbirinize buzetmeyin, birbirinize arka
çevirmeyin. Ey Allah'n kullar, karde olunuz.»14

16. Ebû Müslim olu Ata Abdullah el-Horasânî'den: Resûlul-

îah (s.a.v.): «Musafaha ediniz (tokalanz), aranzdaki kin
gider. Birbirinize hediye veriniz ki, seviirsiniz ve aranz-
daki dümanlk gider» buyurdu.15

jju & *ja >^ • çr^i»
r>:

ugt y£ • jiî n <i>^
^ ç^ Ij>m j^î . luki e; 'c3S %} Vj . &i <iu iUj v

17. Ebû Hüreyre (r.a.)'dan: Resûlulîah (s.a.v.) öyle buyurdu:
«Cennetin kaplar, pazartesi ve perembe günü açlr. Al-
lah'a hiç bir eyie komayan her müslüman kul affedilir.

Ancak kendisiyle (din) kardei arasnda dümanlk olan
affedilmez. Bu iki kiiyi anlancaya kadar bekletiniz, ba-
rncaya kadar bekletiniz, denilir.»16

(14) Buharî, Edeb, 78/58; Müslim, Bir, 45/9, no:28.

(15) îbn Abdilber der ki: Bu hadis çeitli yollarla muttasldr ve hepsi de hasen-
dir.

(16) Müslim, Bir, 45/11, no:34.
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J 2* . dS*j&* J & . pi> J çi ^ . ^ ^I^j - U
• jrtf** r>ü r* • ûe> *4" çrûi jd : jî a3 . i>:>

Js* ij^jâ jte . j£j Lîsr c& Vj . ^ jü >;î

18. Ebû Hüreyre (r.a.) öyle dedi: «insanlarn amelleri her haf-

ta iki defa, pazartesi ve perembe günü Allah'a arzedilir. Her
mü'min kul affedilir. Ancak (din) kardeiyle arasnda dümanlk
olan affedilmez. Bu iki kiiyi dümanlklarndan dönünceye ka-
dar braknz; bu iki kiiyi dümanlklarndan dönüp barncaya
kadar bekletiniz denilir.»17

(17) Müslim, Bir, 45/11, no:36.
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L SÜSLENME MAKSADIYLA ELBSE GYME

o^J JjU Ul I4r» ' JU • j^ 1 ^ *j> J $t & dy~'j Jl>
• T"*** "

^~

41 Jjlj J> . JlS . JJdl Jj jii 41 J^lj U : Lîiî . |j 41 J^Lj 11 ,

oy pi . *o_^j . 4S j> U=i olö-> illi lir» c-LiJli . U c-lü

> 41 J£j t <> LV> :"c£î Jlî « t 1 ^ ^ . JÛÎ . il J^y JI

pî . *o>k jj . uj^t ypfcjg u r^-u : ^u- ju . ooJ»

ti UÎ » JÛÎ <ÎJ {j 41 JjLj >lî Jlî . Ut âî Ü 6l2£ «Jfei ^1 J> v*ie

J « 41 J^U : JÛÎ . J^*JI ii^î JÛ ? J l> Û ^J . <Ü 41 LvJ> *JU »

. 41 J_ ^ J^_*JI J^î Jlî . 41 J_ ^ > fflr M J^Lj Jûî . 41

1. Cabir b. Abdullah el-Ensârî (r.a.) unlar
lah (s.a.v.) ile Benî Enmâr gazvesine

konaklamtm. O srada Resûlullah (s.a.v.) geldi:

«— Ya Resûlullah, gölgeye buyur!» dedim. O da geldi. (Erzak
koyduumuz) çuvalmza bakp (yiyecek) bir ey aradm. Orada
küçük bir acur buldum. Dorayp Resûlullah (s.a.v.)'e sunduum-
da:

«— Bunu nereden aldnz?» buyurdu.

«— Medine'den getirdik, ya Resûlallah!» dedim. O srada yan-
mzda hayvanlarmz otlatmaya gitmesi için hazrladmz bir

arkadamz vard. Onun hazrlm yaptm. Üzerinde eskimi iki

hrkasiyle hayvanlar gütmeye gitti. Resûlullah (s.a.v.) ona bakp:

«— Bu adamn bunlardan baka elbiseleri yok mu?» de-

di. Ben:

«— Var, heybede yedek elbiseleri var, ya Resûlallah!» dedim.

Resûlullah (s.a.v):
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«— o halde onu çar, ona söyle iyi elbiselerini giysin»
buyurdu. Ben de onu çardm. Elbiselerini giydi, sonra dönüp git-

ti. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.):

m—Allah boynuna vurascaya ne oluyor (da yeni elbise-

si varken eskileri giyiyor). Bu kendisi için daha hayrl de-
il midir?» dedi. Hayvan otlatmaya giden adam bunu iitip:

«— Ya Resûlullah! Allah yoluna cihadda da m?» deyince,

Resûlullah (s.a.v.):

«—Cihadda da (yeni elbiselerini giymesi güzeldir)!» bu-
yurdu. O zat savata ehid dütü.

2. tmam Malike rivayet edildiine göre, Ömer b. Hattab (r.a.)

öyle dedi: «üphesiz ben beyaz elbiseli hanz'a (Kur'an okuyana)
bakmay seviyorum.»

. Jlli 4^- JVJ t»r • J^y* c-j' »! : v^*^ 1

J:

3. tbni Sirin'den: Ömer b. Hattab (r.a.) öyle dedi: «Allah size

bol verince siz de kendinize iyi baknz (temiz giyiniz). Herkes giyi-

mine Önem versin.»1

(1) Bu, Buhari'nin, Hammad b. Zeyd - Eyyub - Muhammed b. îrîn - Ebu Hurey-
re senediyle gelen hadisin bir bölümüdür: Buhar, Salat, 8/9.

Her müslümann, avret mahallerini örtecek, vücudunu scak ve souktan
koruyacak ekilde elbise giymesi farzdr. Müslüman her konuda olduu gibi

elbise giymede de orta yolu tutmaldr. Elbisesi ne son derece kötü, âdi ve ne
de son derece lüks olmayp ikisi arasnda olmaldr. Çünkü Resûlullah
(s.a.v.): «Giyimde sadelik imandandr» buyurmutur. Allahu Teâlâ'nn
kendisine vermi olduu nimeti belirtmek için, çok güzel elbise giymesi de
müstehabdr. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.): «Allah ü Teâlâ sana
lütufve ihsanda bulunduu gibi, sen de kendi nefsine lütuf ve iyilik-

te bulun», «Allah ü Teâlâ vermi olduu nimetinin belirtisini kulu-
nun üzerinde görmeyi sever» buyurmutur. Bilhassa Cuma ve bayram-
lar gibi önemli günlerde ve toplantlarda güzel ve temiz elbiseler giyilmeli-

dir. Yüce Allah, Araf sûresinin 31 ve 32'nci âyetlerinde öyle buyurmutur:
•EyAdem oullar/ Her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin,

yiyin, için, fakat israfetmeyin. Çünkü Allah israfedenleri sevmez.
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2. BOYALI ELBSE GYME VE ALTIN ZYNET TAKMA

4. Nafi'den: «Abdullah b. Ömer (r.a.) krmz toprak ve zafe-

ranla boyanm elbise giyerdi.»

Yahya der ki, îmam Malikin öyle dediini iittim: «Erkek
çocuklarn altn takmalarn mekruh görüyorum. Çünkü bana
Resûlullah (s.a.vj'in altn yüzük taknmay yasaklad rivayet

De ki: Allah'n kullar için yaratt zineti, temiz ve ho rzklar
kim haram etmi? De ki: O (onlar), dünya hayatnda iman edenler
içindir. Kyamet günü ise yalnz onlara mahsustur.» Ayn sûrenin
26'nc âyet-i kerimesinde ise öyle buyurulur:

«EyÂdem oullar! Size avret mahallelinizi örten ve sizi süsleyen el-

bise indirdik. Takva elbisesi ise daha hayrldr.»u halde, elbise giy-

mekten maksat, sadece vücudu örtmek deildir. Ayn zamanda vücuda ya-
kmas gerekir.

Hz. Ebû Hüreyre (r.ajn rivayet ettii bir hadisde güzel giyinen bir sahabi

Resûlullah (s.a.v.)'n huzuruna gelerek:

«— Ya Resûlallah! Ben güzellie ak biriyim. Bana gördüün güzellik veril-

mitir. Ayakkablarmn bann güzelliinde bile kimsenin beni geçmesini

istemiyorum, bu kibir midir?» deyince, Resûlullah (s.a.v):

«— Hayr bu, kibir deildir. Kibir benlikten dolay hakk inkâr et-

mek ve insanlar küçük göstermektir.» buyurdu.

Ebû Davud, K. el-Libas, B. macâe fl-Kibri.
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edildi. Bu sebeple ben erkeklerin, büyüklerinin olduu gibi küçük-

lerinin de altn takmalarn kerih görüyorum.»2

îmam Malik der ki: Erkeklerin evlerde ve darda krmz
renkli kumatan yorgan yüzü (yatak çaraf) ve elbise yapmalar-
n naram görüyorum. Fakat bana göre dier renkler daha iyidir.»3

(2) Buhar, Libas, 77/45; Müslim, Libas, 37/11, no:51.

(3) îmam Malik, krmz renk elbise ve çaraf ho görmüyor. Psikologlar da
renk üzerinde aratrmalarnda u neticeye varmlardr: Krmz renge çok

bakmak insan asabiletirir. Onun için asabî mizaçl ve sinir hastalan kr-
mz renklerden, yatak odalarn krmzya boyamakdan ve krmz abajur

kullanmaktan kaçnmaldrlar.
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. lJu Üj'Ic. c-io j^- LiJ*. ^jJ <îll âlî. c—S'

5. Urve, Peygamberimiz (s.a.v)'in zevcesi Hz. Aie (r.a.)'n giy-

dii ipek ve yün karm çizgili elbisesini Abdullah b. Zübeyr'e
giydirdiini rivayet etti.
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4. KADINLARIN GYMES MEKRUH OLAN ELBSELER

£iî . sjj jl* <^ J*j . ^>^»^Î4^
6. Ebû Alkame olu Alkame'nin anas öyle anlatt:

«Abdurrahman'n kz Hafsa (saçlarn gösteren) ince bir ba
örtüsüyle Peygamberimiz (s.a.v)'in hanm Hz. Aie (r.a.)'n yan-
na girince, ince ba örtüsünü yrtp Hafsa'ya kaln bir ba örtüsü
giydirdi.»

7. Ebû Hüreyre (r.a.)'dan: «Vücudlanm gösteren ince elbiseler

giyinip salnarak yürüyen kadnlar cennete giremezler ve koku-
sunu da alamazlar. Halbuki cennetin kokusu beyüz senelik me-
safeden alnr.»4

8. Ibn ihab'dan: Resûlullah (s.a.v.) bir gece kalkp ufuklara
bakarak: «Bu gece nice hazineler açld, ne kadar fitneler
meydana geldi. Dünyada nice giyinik kadnlar var ki ahi-
rette çplaktrlar. Hanmlar namaza kaldrnz» buyurdu. 6

(4) Yahya'nn ve Abdullah b. Naf dndaki Malik'in ravileri bu ekilde mevkuf
rivayet ederler.

Müslim'de, cerir - Süheyl b. Ebî Salih -babas-Ebu Hureyre senediyle rivayet
edilir: Müslim, Libas, 37/34, no: 125.

(5) Mürseldir. Buharî'de (tim, 3/40), Ma'mer - Zührî- Hind bintu el-Haris -

Ummu Seleme yoluyla mevsuldür.
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5. ERKEN ELBSESN UZATIP SARKITMASI

9. Abdullah b. Ömer (r.a.)'dan: Resûlullah (s.a.v.): «Kibirle-

nerek elbisesini yerde sürükleyen kimseye Allahü Teftlâ

kyamet gününde bakmaz (acyp balamaz)» buyurdu.

•

« fi* Öü! ^. ^ Ji • pS • j^i ajfc ^ *• * Ü *
10. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.):

«Allahü Teâlâ kyamet gününde eteklerini büyüklene-
rek yerde sürükleyen kimseye (rahmet gözüyle) bakmaz.»
buyurdu.6

11. Abdullah b. Ömer (r.a.)'dan: Resûlullah (s.a.v.):

«Allahü Teâlâ kyamet gününde büyüklük taslayarak

eteini yerde sürükleyen kimseye (rahmet gözüyle) bak-
maz.)» buyurdu.7

(6) Buharî, Libas, 77/5.

(7) Buharî, Libas, 77/1 ; Müslim, Libas, 37/9, no:42.
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•

« »A yj» > ^ J! ?iUil $ .â ji^ v . jb jfi du- ^ a^îu'.^
1 2. Alâ, babas Abdurrahman'dan unlar rivayet etti: Ebû Sa-

id el-Hudri'ye etekleri ne kadar uzatmal diye sorduumda:
« ma bildiim doru cevab vereceim. Resûlullah

(s.a.v.):' öyle derken iittim: «Mü'min erkein etekleri bacak-
larnn yarsna kadar inmelidir. Topuklarna kadar uza-
nnca da ona günah yoktur. Topuklardan aada olan ey
cehennemdedir. Allahü Teâlâ kyamet gününde eteini
büyüklük taslayarak yerde sürükleyen kimseye (rahmet
gözüyle) bakmaz.» buyurdu.8

(8) Ebu Davud, Libas, 31/27; Müslim, Libas, 32/7.
Dinimize göre erkeklerin eteklerinin veya pantolonlarnn yere kadar uza-
tlmas mekruhtur. Hele bu hal kibrinden dolay ise haramdr. Zira etekle-
rin fazla uzamas hem israf, hem temizlie aykr ve hem de normal hareke-
te mani olur.
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13. Ebû Ubeyde kz Safîyye unlan anlatt:

«Peygamber efendimiz (s.a.v.)'in zevcesi Ümmü Seleme (r.a.)

elbiseden (izar'dan) söz edilince:

«— Ya Resûlullah! Kadn elbisesini ne kadar uzatacak?» dedi.

Resûlullah (s.a.v.):

«— Bir kar fazla uzatr.» buyurdu. t?mmü Seleme (r.a.):

«— O zaman (kadn yürürken) bacaklar gözükür» dedi. Bu-
nun üzerine Resûlullah (s.a.v.):

«— Öyleyse bir zira (yaklak 50 cm) uzatr, daha fazla-

sna lüzum yok» buyurdu.9

(9) Ebu Davud, Libas, 31/37.

Yukardaki hadislerde erkeklerin giydikleri elbisenin boylarndan ksa ol-

mas tavsiye edilmiti. Bu hadisde ise kadnlarn elbisesinin uzun olmas
söyleniyor. Zira kadnlarn durumu erkeklerden ayrdr. Erkeklerde'avret

mahalli diz kapa ile göbek arasdr. Burasn kapatmak farzdr. Gerisi örf

ve adetlere göre deiebilir. Kadnlarn ise vücudlarnn tamam avret ma-
hallidir, örtülmesi gerekir. Resûlullah (s.a.v.) zamannda o zamann adet ve

ekonomi durumu icab baz kadnlar yalnayak gezerlerdi. Bu yüzden yü-

rürken ayaklarnn açlmamas için eteklerinin uzatlmas emredilmitir.

Günümüzde ise durum deiiktir. Kadnlarn giydii kapal ayakkab ve ço-

rap ayaklarn kapatt için eteklerin yerde sürünmesi gerekmez.
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7. AYAKKABI GYMEK

14. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.): «Sizden biri
tek ayakkab ile yürümesin, ya ikisini birden giysin veya
her ikisini de çkarsn, yalnayak gezsin» buyurdu.10

•

^J o&îj . îöiiî y 6jj . idi jjr^î j^ û . jî ^ i

15. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.): «Sizden biri
ayakkab giyerken önce sa ayan giysin, çkarrken de
önce sol ayakkabsn çkarsn. Sa ayakkab ilk giyilen ve
sol ayakkab ilk çkarlan olsun» buyurdu.11

* * 0
^

16. Süheyl'in babas Malik, Ka*b el-Ahbar'dan naklen öyle ri-

vayet etti: Bir adam ayakkablarn çkartnca Ka'b el-Ahbar:

«— Ayakkablarn niçin çkarttn? Galiba: «(Ey Musa!)
Haydi pabuçlarm çkar. Çünki sen mukaddes vadide,

(10) Buhar, Libas, 77/40; Müslim, Libas, 37A9, no:68.

(11) Buhar, Libas, 77/39.



4M I (IYA1 KUAM KITAM 273

Tuva'dasn (Turi Sin atlattn)»* 2 ayetini yorumladn.» deyip
sonra adama:

«— Musa'nn pabuçlar ne idi biliyor musun?» dedi.

îmam Malik der ki: Adamn ne cevap verdiini bilmiyorum.

Ka'b: «Musa (a.s.)'n pabuçlar eek derisindendi» dedi.

(12) Tâhâ, 12
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8. ELBSE GYMEK

^ os-lp yjlJl j^* J»ii; oi . Ji. ^jj j^ij ^ j^
•-• -t

- - . .

17. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) iki çeit elbise
giyme ile iki çeit sat yasaklad. (Bunlar) münabeze ve mülame-
se yoluyla satla, kilot giymeksizin bir entari giyip dizlerini dike-
rek oturup avret mahallerinin gözükmesi ve vücudunun bir
tarafn kapatp dier tarafn açk brakan elbise giymesidir.»13

jü . i* & ^ûiS y > J^Û . |jj -â j^j ^ p „ s>v

18. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Babam Ömer b. Hattab mesci-
din kapsnda satlk ipek kumatan kaftan görünce:

(13) Buhar, Libas, 77/21.

Münabeze ve mülamese cahiliye devri al veri ekillerindendi. Resûlul-

lah (s.a.v.) bu tür al verileri yasaklamtr.
Mülamese: Müterinin alaca eye dürülü olarak veya karanlkta doku-
nunca onu mutlaka almas gerekirdi. Artk mal görünce geri verme hakk
kalmazd.
Münabeze ise, satlan eyi satc müterinin üzerine atyor, bununla mü-
teri raz olmasa da sat kesinleiyordu.
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«— Ya Resûlulluh! Hu kuflan alsan da cuma günleri ve yan-
na elçiler geldii zaman giyson.» dedi. Resûlullah (s.a.v.)'da:

«—Bunu ancak ahiretten nasibi olmayan giyer» buyur-

du. Daha sonra Resûlullah (s.a.v.)'e ipek kaftanlardan gelince,

Ömer b. Hattab (r.a.)'e ondan bir kaftan verdi. Hz. Ömer (r.a.)'da:

«— Ya Resûlallah! Onu bana m verdin? Halbuki sen Uta-

rid'in14 elbisesi hakknda neler söylemitin» deyince Resûlullah

(s.a.v.):

«— Onu sana giymen için vermedim.» buyurdu.
*

Hz. Ömer de (r.a.) bu elbiseyi Mekke'deki mürik kardeine
verdi. 15

19. Enes b. Malik der ki: Ömer b. Hattab (r.a.) Halife iken onu
Medine'de gördüm, elbisesinin iki omuzu arasndaki yrtna bir-

birine tutturulmu üç yama dikmiti.

(14) Utarid, Temim oullar elçisi ile Medine'ye gelip müslüman olmu biridir

ki hadisi erifin ba tarafnda zikredilen ipekli kaftan mescidin kapsna
satmaya getiren kiidir.

(15) Buharî, Cum'a, 11/7; Müslim, Libas, 37/2, no:6; eybanî, 870.
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L HZ. PEYGAMBER (S.A.V.) EFENDMZN VASIFLARI

1. Enes b. Malik, Resûlullah (s.a.v.)'n vasflarn anlatarak

der ki: Resûlullah (s.a.v.)'n boyu ne fazla uzun, ne de fazla ksa idi.

Teninin rengi, ne çok (kireç) beyaz, ne de fazla esmerdi. Saçlar ne
(Habelilerin saç gibi) çok kvrckl, ne de çok düzdü. Krk yan
doldurunca Allah O'nu Peygamber olarak gönderdi. On sene Mek-
ke'de, on sene de Medine'de ikamet etti. Saçndaki ve sakalnda ki

ak kllar yirmiye ulamadan ve altm yam tamamlaynca Anan
(c.c), Resûlullah (s.a.v.)'n ruhunu ald.1

(1) Buhar, Menak, 61/23; Müslim, Fedail, 43/31, no:113;

Ulemann çounluunun görüüne göre, Peygamber Efendimiz altm üç
yanda vefat etmitir. Zira dier sahih hadislerde bu ekilde ifadeler mev-
cuttur.
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2. MERYEM OLU SA (A.S.) VE DECCALIN VASIFLARI

&J ^ . ja?$ ^ ^ *ç oJî u -j.l<r . S^j Ljîjî . <^5d x* îp j$

: J V LÛ : LiLî . lili U ^ . J$l £\ yjS . jjJ ^r Jf>

. « ^-Jl CÛ

2. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyur-
du: «Bu gece (rüyamda) Ka'be'de idim. Orada bir esmer
adam gördüm. Sanki gördüüm, esmer adamlarn en güze-
li idi. Omuzlarna sarkan saçlar vard. Sanki bu saçlar gör-
düüm omuzlara sarkm saçlarn en güzeli idi. Taram ol-

duu saçlarndan su damlyordu. ki adama ve iki adamn
omuzlarna dayanarak Ka'be'yi tavaf ediyordu.

«— Bu kim?» diye sordum.

«— Bu Meryem'in olu sa» diye cevap verildi.

Sonra aniden saçlar (zenci saç gibi) çok kvrckt ve
(salkmdaki üzüm tanesi gibi) sa gözü dar frlam bir
adamla karlatm.

«— Bu kim?» diye sordum. Bana:

«— Mesih Deccal'dr» diye cevap verildi.»2

(2) Buhar, Libas, 77/68; Müslim, man, 1/73, no:273.
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. yîivij , Ü*
3. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: (Resûlullah öyle) buyurdu: «in-

sanî (ftraten) be özellik vardr: Trnaklar kesmek,by
ksaltmak, koltuk altndaki kllar yolmak, edep yerini t-
ra etmek ve sünnet olmak.» Bunlar yarathn icab olup önce-

ki peygamberler tarafndan yaplagelmitir.3

•yij . Â-iJI LiJ» jJui ^^li- ^jUJI J^-^i : lxJU C*m4»*j : Jli

• ^4» «i^î % • J^y

4. Said b. Müseyyeb (r.a.) der ki: îlk misafir kabul eden, ilk

sünnet olan, ilk byk kesen ve ilk saçnda ak gören insan brahim
(a.s.)'dr. Saçnn aardn görünce öyle dedi:

«— Allah'm! Bu, neye alamettir?» Yüce Allah:

«— Kemal iareti, ya brahim.» buyurdu. O da:

«— Kemalimi artr, ya Rabbi.» diye dua etti.
4

îmam Malik der ki: Byk, duda çevreleyen et görününceye

kadar ksaltlr. Bir müslüman, byn dier yerlerini kesmeye-

rek kendi haline brakr*

(3) Bütün Muvatta ravilerince mevkuftur. Ibn Abdilber der ki: Malik'tensahihtir.

(4) Sahîhayn'da Zührî - Saîd b. el-Museyyeb - Ebu Hureyre yoluyla yer alr:

Buhar, Libas, 77/63; Müslim, Taharet, 2/16, no:49.

(5) eybanî, 980.
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4. SOL ELLE YEMENN CAZ OLMAYII

ik •^ JA: uij sM'jii ^^ jî ! <ji^ j^ji jsi; *JJ g£ A

5. Cabir b. Abdullah es-Selemi (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.),
bir kiinin sol elle yemek yemesini veya (bir aya yaln, dier aya-
na) bir tek ayakkab giyerek yürümesini, bir omuzu kapatan, di-
er omuzu açk brakan ve kolunu çkartacak yeri olmayan bir el-
bise giymesini ve uyluklar üzerine ayaklanm dikerek oturup üze-
rine bir parça elbise örtmesini yasak etti.

6

^ jrüi jiri 6j „ jij ^ â j^j V]
j
- ^ 4j ^ -

(
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6. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyur-
du: Sizden biri yemek yediinde sa eliyle yesin, bir ey içerken
sa eliyle içsin. Çünki eytan sol eliyle yer ve sol eliyle içer.7

(6) Müslim, Libas, 37/20, no:70.

Yemek yemek, su içmek, ayakkab giymek, mest giymek, pantalon giymek,
ceket giymek, ba tra etmek ve taramak, byk kesmek, koltuk alt kllar-n yolmak, misvak kullanmak, sürme çekmek, trnak kesmek, abdest almak
ve gusletmek, teyemmüm etmek, camiye girmek, heladan çkmak, sadaka
vermek gibi süslenmeyi ve temizlii ifade eden eylere sa taraRan bala-
mak müstehabdr. Bunlarn kartlarn yaparken de soldan balamak
.müstehabdr.
Bir tek ayakkab ile yürümenin yasak edilmesi, ar balla muhalif olu-
undan ve ayan birisi k^a, ayakkab giyilen bacak uzun olacandan yü-
rümede güçlük meydana gelmesindendir. Böyle yapmamak müstehabtr
Omuza atlan ve elleri çkartacak bir yeri buJunmayan elbise giymek, ihtiya-
c gidermeye engel olacandan mekruh, ayet avret yeri görülecek olursa
haram olur. Çömelerek bacaklar üzerine atlan elbiseyi giymek, avret yerle-
rinin görülmesine sebeb olacandan haramdr.

(7) Müslim, Eribe, 36/13, no: 105; eybanî, 883.
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7. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu;
nsanlar dolap kendisine bir-iki lokma veya bir-iki hur-
ma verilen bu gezgin, yoksul saylmaz.

Dediler ki:

«— Gerçek yoksul kim ya Resûlallah?»

Resûlullah (s.a.v.) öyle cevap verdi:

«— Gerçek yoksul, ihtiyacn karlayacak kadar geliri
olmayan ve insanlar onu tanmad için kendisine sadaka
verilmeyen ve kalkp insanlardan dilenmeyen kimsedir.»8

8. îbn Büceyd el-Ensarî el-Harisî, nenesinden rivayet etti:

Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu: «Kzartlm koyun vesr
trna bile olsa yoksula veriniz.»9

(8) Buharî, Zekât, 24/53; Müslim, Zekât, 12/34, no:101.

(9) Nesaî, Zekât, 23/70.

Burada Resûlullah (s.a.v.), azlktan kinaye yapm, az da olsa yoksula bir-

ey vermenin iyi olacan ve onu bo çevirmenin ho bir hareket olmadn
ifade buyurmutur.
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6. KÂFRN ÇOK YYEREK KARNINIRMES

9. EbÛ Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) , .

Müslüman, bir midesini doyurmak için yer. Kâfir isen doldurmak için yer.10

p . l^SU L^îî^ . sû, g; l J^j 0 >U . >tf <îû ^ ^ jp;

>li . pilli çLol ^; pî . oUi ^ Lyi^ . p . Sj^Ü ^;.*

JjLj Jû> . UlJ pîî > pî .^ Lodi^ . ili, ^ l J^j d

10. EbÛ Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.)'a bir kâfir, mi-
safir oldu. Resûlullah (s.a.v.) onun için bir koyun (getirip salma-

Resûlullah (s.a.v.) baka bir koyunun salmasn emretti. Misafir
onun sütünü de içti. Sonra baka bir koyunun. Böylece yedi koyu-
nun sütünü içti. Sonra sabah oldu ve kâfir müslüman oldu. Resû-
lullah (s.a.v.) da onun için bir koyun (salarak sütünün getirilme-
sini) emretti. O koyunun sütünü içti. Sonra ikinci bir koyunun
(sütünün) getirilmesini) emretti. Bu koyunun sütünü bitiremedi.
Bu münasebetle Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu: «Mü'min bir
midesini doyurmak için içer. Kafir yedi barsan dol-
durmak için içer.»11

t

(10) Buharî, Etime, 70/12; Müslim, Eribe, 36/34, no:185; eybanî, 958.
Bu hadisi erifte Resûlullah (s.a.v.) Mü'min bir kimsenin yemek yerken ne-
kadar yemesi gerektiini beyan etmektedir. Mü'min obur olmamal ve lü-
zumundan fazla yememelidir. Hatta sofradan daha itah varken kalkma-
ldr. Çok obur olmak, mü'minin deil, bilakis inanmayanlarn adetidir. Bu
hüküm, genel olarak böyledir. Yoksa, mü'minlerden çok yiyen, kâfirlerden
de az yiyenler vardr. Bu inkâr edilemez.

(11) Müslim, Eribe, 36/34, no:86.
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7. GÜMÜ KAPTAN ÇMEK VE ÇLECEK EYE
ÜFLEMEK

11. Resûlullah (s.a.v.)'n hanm Ümmü Seleme (r.a.)'den: Al-
lah'n Resûlü öyle buyurdu: «Gümü kaptan merubat içen,
cehennem ateini lkr lkr karnna doldurmu olur».12

12. Ebû el-Müsenna el-Cüheni der ki: Ben Mervan b. Ha-
kem'in yannda idim. Mervann yanna Ebû Said el-Hudri girince,

Mervan O'na:

«— Resûlullah (s.a.v.)'n içecee üfürmeyi yasak ettiini duy-
dun mu?» diye sordu.

Ebu Said ona öyle cevap verdi

«— Evet. Bir adam Resûlullah (s.a.v.)'a: «Ya Resûlullah, ben
bir nefeste içemiyorum» deyince Resûlullah (s.a.v.) ona: «Barda
azndan uzaklatr, sonra nefes al.» buyurdu.

Adam dedi ki: «(Bardan) içinde çöp benzeri bir ey görürsem
(ne yapaym)?» Resûlullah (s.a.v.): «Onu akt» buyurdu.13

(12) Buhar, Eribe, 74/28; Müslim, Libas, 37/1, no:l; eybanî, 882.

(13) Tirmizî, Eribe, 24/15.
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8. AYAKTA SU ÇMEK

* •

13. imam Malik'e öyle rivayet olundu: Ömer b. el-Hattab, Ali
b. Ebî Talib ve Osman b. Affan ayakta iken (su) içerlerdi. 14

. i- . jaî >j . o^'v efe: v $r

14. Ibn ihab'tan: Mü'minlerin annesi Hz. Aie ve Sa'd b. Ebî
Vakkas, insann ayakta su içmesinde bir mahzur görmüyorlard.

- #

15. Ebû CaTer el-Kârî der ki: Abdullah b. Ömer'i ayakta (su)
içerken gördüm.15

16. Amir b. Abdullah'dan: Babas Abdullah b. ez-Zübeyr ayak-
ta (su) içerdi.

(14) eybanî, 881.

(15) eybanî, 880.
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9. SÜT, SU VE BENZER ÇECEKLER ÇTKTEN SONRA
SADAKNE VERMEK

'J g| A y t aJG y ^ y . y» > « £to y - w

17. Enes b. Malik (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.)'a içine kuyu
suyu kartrlm süt getirildi. Sanda bir bedevi, solunda Ebû
Bekir oturuyordu. Sütü (önce kendisi), içti sonra bedeviye verdi ve
öyle buyurdu:

«— Sanza verin, sadan devam edin.»16

y ! ^ujifi oi- j ji- [>. . ^Iüj y rj
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(16) Buhar, Eribe, 74/81; Müslim, Eribe, 36/17, no:124; eybanî, 884.

Bu hadis, içecek eyleri ikram ederken dahi sadan balamann sünnet ol-

duunu gösterir. Burada Resûlullah, bundan sonraki hadiste olduu gibi,

Hz. Ebû Bekir, bedeviden fazilet bakmndan daha üstün olduu halde ön-

ce Hz. Ebû Bekir'in içmesi için bedeviden izin istememitir. Zira bedeviler

inanç yönünden daha zayf ve henüz iman tam olgunlamam olmas do-

laysyla bu hareket bedevi üzerinde olumsuz bir etki meydana getirebilir-

di. Resûlullah (s.a.v.) bu ince noktay hesaba katm olmaldr.
Bu hadiste sütün içine su kartrlmas, onu ya soutmak ya da herkesin

içmesini temin etmek için onu çoaltmak maksadyla yaplmtr. Yoksa
süt satclarnn süte su katmalar caizmi gibi bir hüküm ifade etmez. Bu
katiyetle haramdr. Faziletli dururken suyun fazilet bakmndan daha
aada bulunan bir kiiye verilmesi, sadan balamann ehemmiyyetini
ortaya koymas bakmndan son derece önemlidir.
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18. Sehl b. Sa'd el-Ensarî (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.)'a bir

içecek getirildi ve onu içti. Sanda bir çocuk, solunda da yal kii-
ler bulunuyordu. Resûlullah çocua:

«—u yal kiilere önce vermeme izin verir misin?» di-

ye sordu.

Çocuk da:

«— Hayr! Vallah (izin veremem) ya Resûlullah! çecein sen-
den bana verilmesi hakkm kimseye vermem,» deyince Resûlul-
lah (s.a.v.) da içecei onun eline verdi.17

(17) Buhar, Eribe, 74/19; Müslim, Eribe, 36/17, no:127.

Burada söz konusu olan çocuk tbn Abbas'dr. Yallar da onun yaknlandr.
îbn Abbas, izin istendii zaman olumsuz bir tesir altnda kalmayacana
güvendii için, Resûlullah (s.a.v.) ondan izin istemitir. O da izin verme-
mi, hakkn almtr ki bu noktada Peygamber Efendimizin eine rastlan-

mayan üstün ahlak ve kurallara ball ortaya çkyor. Çocuktur deyip

onun hakkna bir vecibe olmad halde riayet ederek ondan izin isteme ne-

zaketini gösteriyor ve izin vermeyince de ona kar olumsuz bir davran
göstermeden haklya hakkn teslim ediyor.

Bu hadis, ayrca sada bir kii dururken ondan izin almadan bakasna ve-

rilemeyeceini ve izin istemenin bir mahzuru olmadn da gösterir. Ayr-
ca, dini bir menfaat ve uhrevî bir fazilet varsa, izin istemeyi terketmek
lâzm geldiini de ifade eder.
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10. YEME-ÇME LK MSL DER HADSLER
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19. Enes b. Malik der ki: Ebû Talha, Ümnü Süleym'e öyle de-
di:

«— Resûlullah (s.a.v.)'in sesinin çok zayf çktn iittim.
Bundan onun aç olduu anlamn çkaryorum. Yannda yiyecek
bir ey var m?»

Ummü Süleym:

«— Evet» diye cevap verdi.

MUVATTA, C.IV, F.19
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Bunun üzerine arpa ekmeinden parçalar çkard. Sonra ken-

di ba örtüsünü alarak bir tarafyla ekmei sard, ekmei kolu-

mun altna gizledi ve ba örtüsünün bir ksmn da benim üzerime
gömlek gibi örttü. Sonra beni Resûlullah (s.a.v.)'a gönderdi. Resû-
lullah (s.a.v.)'a Ümmü Süleym'in gönderdii ekmei götürdüm.
O'nu ashabyla birlikte mescitte otururken buldum ve yanlarna
dikildim. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.):

«— Seni Ebû Talham gönderdi?» diye sordu. Ben de:

«— Evet» diye cevap verdim.

«— Yemek için mi?» diye sorunca:

«— Evet» diye cevap verdim.

Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) yanndaki ashabna:

«—Kalkn» diye emir buyurdu. Ashabyla Resûlullah (s.a.v.),

aralarnda da ben, Ebû Talha'nn yanna gelinceye kadar yürü-

dük. Ben Ebû Talha'ya (durumu) haber verince, Ebû Talha:

«— Ya Ümmü Süleym. Resûlullah (s.a.v.) ashabn getirdi. Ya-
nmzda onlara yetecek kadar yiyecek yok (ne yapacaz?)» dedi.

Ümmü Süleym:

«— Allah ve Rasûlu iyi bilir.» cevabn verdi.

Ebû Talha, Resûlullah (s.a.v. )'i karlamaya gitti. Resûlullah

(s.a.v.), beraberinde Ebû Talha ile geldi ve eve girdiler.

Resûlullah (s.a.v.):

«— Yannda olan getir, Ya Ümmü Süleym!» deyince Üm-
mü Süleym de o ekmei getirdi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.)

ekmein doranmasn emretti ve ekmek dorand. Ümmü Sü-

leym ekmein üzerine, içinde ya ve bal bulunan tulumu skarak
ekmee katk yapt. Sonra Resûlullah (s.a.v.), Allah (c.c.)'n söyle-

mesini istedii sözleri söyleyerek dua etti. Sonra öyle dedi:

«— On kiinin girmesine izin ver.» bunun üzerine Ebû Tal-

ha, on kiiye izin verdi. Onlar doyuncaya kadar (o yemekten yedi-

ler), sonra çktlar. Sonra Resûlullah (s.a.v.):

«— On kiiye daha izin ver» diye emretti.
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Ebû Talha on kiiye müsaade etti. Onlar da doyuncaya kadar
yediler ve çktlar. Sonra Kesûlullah (s.a.v.):

«— On kiiye müsaade et» buyurdu. Ebû Talha, o on kiiye
de müsaade etti, onlar da doyuncaya kadar yediler ve çktlar.

Sonra Resûlullah (s.a.v.):

«— On kiiye daha izin ver» buyurdu. O da on kiiye daha
izin verdi, onlar da doyuncaya kadar yediler ve çktlar. Sonra
Resûlullah (s.a.v.), cemaatn hepsi yiyip doyuncaya kadar. «Onar
kii içeri al» buyurdu. Cemaat, yetmi ya da seksen kii kadar-
d.18

. « fcjjSf Jte îSÛl ^Uij . ^y ^ui. • Jî
jyfc
&

20. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.): öyle buyurdu:
îki kiinin yiyecei, üç kiiye; üç kiinin yiyecei de dört kiiye ye-

ter.19

(18) Buharî, Et'me, 70/11; Müslim, Eribe, 36/20, no: 142.

Bu hadisi eriften çkaracamz sonuçlar unlardr: Peygamberlerin açlk
ve benzeri meakkatlarla imtihan edilmeleri, bu meakkati ara sabredip
sevab ve derecelerinin artmas içindir. Baa gelen baz zorluklara katlan-

masn bilip onlar hemen dar vurmamak ve gizlemek lâzmdr. Ebû Tal-

ha'nn yapt gibi, sahabenin Resûlullah (s.a.v.) Efendimize gereken ihti-

mam ve titizlii göstermeleri gerekmektedir. Bu hadis, gönderilen kiinin
derecesi yüksek ve gönderilen hediyye az da olsa, hediye göndermenin
müstehab olduunu gösterir.

Ayrca hadis, yemek yediren kiinin misafirlerini karlamasnn ve onla-

rn arasnda yürümesinin müstehab olduunu da gösterir. Bir de «Allah ve
Resulü iyi bilir» diyerek evindeki yemein azlna bakmadan, Resûlullah

(s.a.v.) Efendimizin ashabyla beraber gelmesini ho karlayan ve orada
bir hikmetin olduunu farkeden Ümmü Süleym'in ince anlay sahibi bir

kadn olduunu ifade eder. Sanki burada Ebû Talha'ya öyle demek iste-

mitir: «Sen üzülme ayet Resûlullah (s.a.v.) kalabalk bir cemaat getir-

mekte bir maksat olmasa idi, bu kadar çok cemaat getirmezdi.»

(19) Buharî Et'me, 70/11; Müslim, Eribe, 36/33, no:178.
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21. Cabir b. Abdurrahman (r.a.)'dan: Resûlullah (s.a.v.) öyle
buyurdu: «Kapy kilitleyin, su tulumlarnn azn bala-
yn, kablarmzm azn kapatn, yatarken lambay söndü-
rün. Çünkü eytan kilitli kapy açamaz, ipi çözemez kapal
kaplar açamaz. Fare insanlarn evlerini çok çabuk ya-
kar.»20

^ ^ . L^j ji > \ii >v -L & ^ ju g£ .âl j^;

" *V«d cr^
'
olup

22. Ebû üreyh el-Ka'bî (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle bu-
yurdu: «Allah'a ve ahiret gününe inanan kii, ya hayr ko-
nusun ya da sussun. Kim Allah (c.c.)'a ve ahiret gününe
inanm ise, komusuna iyi davransn. Kim Allah (c.c.)'a ve
ahiret gününe inanm ise, misafirine ikram etsin. Bir gün
bir gece ona gereken önemi vererek misafir olarak arlar.
Uç gün ise normal olarak yediklerinden yedirmek suretiy-
le misafir eder. Üç gün sonra vermi olduu eyler sadaka
olur. Misafirin ev sahibini skntya düürecek kadar uzun
süre kalmas helal olmaz.» 21

(20) Müslim, Eribe, 36/12, no:96; eybanî, 957.

Bu hadiste, baz er kuvvetlerin pençesinden kurtulmak için, Resûlullah

(s.a.v.) bize kurtulu sebeplerini beyan buyuruyor ve bizi uyaryor. Gelebi-

lecek bir zararn tedbirini daha önceden almamz istiyor. Maddi ve manevi
bütün er güçlerden saknmamz lâzm geldiini tavsiye ediyor.

(21) Buhar, Ecleb, 78/31
;
Müslim, Lukata, 31/3, no:14.
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23. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu:
«Bir zaman adamn biri yolda yürürken çok susad ve bir
kuyu buldu. Kuyuya indi, suyu içti ve dar çkt. Çkar
çkmaz dilini hararetten çkarm iddetli nefes alan ve su-

suzluktan nemli topra yalayan bir köpekle karlat.
Adam (kendi kendine) «Benim bama gelen susuzluk bu
köpein bana da gelmi» diyerek, kuyuya indi ve ayakka-
bsnn birisini (çkararak) su doldurdu. Sonra suyla dolu
ayakkaby azyla tutarak kuyudandar çkt ve
sulad. Bundan dolay Allah adamn bu amelini
ve günahlarn balad.»

Ashab:
«— Hayvanlara yaplan iyiliklerde de bizim için sevap varm

Ya Resûlallah?» deyince Resûlullah (s.a.v.):

Her canl hayvana iyilikte sevab vardr.» buyurdu.22

(22) Buhar, urb, 42/9; Müslim, Selâm, 39/41, no:153.

Nevevi'nin dediine göre iyilik yaplarak yardm edilen hayvanlar genel-

likle öldürülmeleri emredilmeyen hayvanlardr. Bunlara yaplacak iyi

muameleden dolay insan sevab kazanr. Bu iyilik, hadiste beyan edildii

gibi, sadece hayvanlarn susuzluunu gidermeye de mahsus deildir. On-
lar doyurmak gibi eyler de bunun içersine girer.

Bu hadisi erif, suyun Allah (c.c.)'n rzasn kazanmann banda geldiini

göstermektedir.

Baz salih kiiler, günah çok olan kimselere günahlarnn affedilmesi için

bu kiilerin yapm olduklar tavsiyelerin de yerindeligine bir delil olmu
bulunuyor.



294 MAM MAlAK I MWATTA

. •

.CI>I «4? ifl
^

"j56 JfO [Kg ^$

24. Cabir b. Abdullah der ki: Resûlullah (s.a.v) deniz kenarna
bir müfreze gönderdi. Ebû Ubeyde b. Cerrah onlara komutan ta-

yin etti. Ordu üçyüz kiiden ibaretti. Ben de içlerinde bulunuyor-

dum. Yola çktk, yolun bir ksmn katetmitik ki yiyeceimiz tü-

kenmeye yüz tuttu. Bunun üzerine Ebû Ubeyde bütün müfreze-
nin azklarnn toplanmasn emretti ve hepsi topland. Tamam
iki azk torbas kadar hurma idi. Ebû Ubeyde bize onu her gün
azar azar yediriyordu. Bitinceye kadar böyle devam etti. Herbiri-

mize birer hurma düüyordu. Bunun üzerine Vehb b. Keysan der

ki Cabire:

«
—

'Bir hurma açl giderir mi?» demem üzerine Cabir:

«— Tükenince yokluu bize daha çok tesir edecek.» dedi.

Sonra deniz sahiline ulatk. Ular ulamaz da küçük bir da
gibi bir balkla karlatk. Bu müfreze bu bal on sekiz gün yedi.

Sonra Ebû Ubeyde baln iki kaburga kemiinin dikilmesini em-
retti. Kemiklerin köprü eklinde çatlmasn söyledi. Sonra (bu ça-

tl iki kemiin altndan geçmesi için) bir deve sürülmesini emret-
ti. Deve sürüldü. Sonra deve bu iki kaburga kemiinin altndan
demeden geçti.23

Malik der ki: Hadisteki "zarib", küçük da demektir.

(23) Buharî, irket, 47/1; Müslim, Sayd, 34/4, no:17-21.

Cabir (r.a.)'e bir hurma ile nasl idare ettikleri sorulunca «çocuun meme
emdii gibi onu emer sonra üzerine su içerdik ve bize o gün akam oluncaya

kadar yeterdi»diye cevap vermitir.
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25. Amr b. Sa'd b. Muaz ninesinden öyle rivayet etti: Resûlul-
lah (s.a.v.) öyle buyurdu: «Ey mü'min hanmlar! Sizden biri
(kendisine verilen) kzartlm koyun parças dahi olsa
komusu olan kadnn verdii hediyeyi küçümsemesin.»24

. I \J& ^uî ^i jsrl ^ . yd) ifc jii

.

26. Abdullah b. Ebû Bekir (r.a.) der ki: Resûlullah (s.a.v.) öyle
buyurdu: «Allah (c.c.) yahudileri helak etsin, iç yann ye-
nilmesini yasak ediyorlar, onu satp parasn yiyorlar.28

27. Malike öyle rivayet olundu: Meryem'in olu sa (a.s.) öy-
le derdi: «Ey srail oullan! Saf su için, karada biten yeil sebzeleri

ve arpa ekmeini yiyin. Buday ekmeinden saknn. Çünkü siz

(24) Sahîhayn'da Saîdet -Makberi - Ebu Hureyre yoluyladr: Buhar, Hibe, 51/1;

Müslim, Zekât, 12/29, no:90.

Bir kiinin kendisine verilen hediyeyi küçümsememesi gerekir. Çünkü kü-
çük hediye hiç vermemekten daha iyidir. Burada Resûlullah (s.a.v.) az bir

ey verme hususunda ve bu hediyeyi kabul etmekle taraflarn verdiini ve
aldn küçümsememelerini anlatmak için bu ekilde konuyu mübalah
olarak anlatmtr Hediye aradaki sevgi ve samimiyeti artrr.

(25) Mürseîdir. Sahîhayn'da Ebu Hureyre'den Mevsuldür: Buharî, Buyû,
34/103; Müslim, Musâkat, 22/12, no:23.

Bu hadisi erif, yenmesi haram edilen eyin satlmasnn da haram olduu-
na delalet eder. Bunun gibi, domuz eti yemek haram olduu için, satp pa-

rasn yemek de haramdr. arap içmek haram olduu için, arab satp pa-

rasn yemek de haramdr.
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onun ükrünü yon ne getiremezsiniz.» 26

28. mam Malik'e öyle rivayet olundu: Resûlullah (s.a.v.)

mescide girdi, orada Ebû Bekir es-Sddk ile Ömer b. el-Hattab'

buldu ve onlara (neden mescidde bulunduklarn) sordu. Onlar da
öyle cevap verdiler:

«— Bizi açlk (dan) çkard.» Bunun üzerine Resûîullah(s.av):

«— Bei de açlk (dar) çkard.» buyurdu. Birlikte Ebû
El-Heysem b. et-Tayyihan el-Ensârî'nin evine gittiler. O da evde
yaplm arpa ekmeinin onlara getirilmesini emretti ve misafir-

leri için bir koyun kesmeye kalknca Resûlullah (s.a.v.):

«— Sütlü koyunu kesme» buyurdu ve bir koyun kesti. Onla-
ra tatl su getirdi ve bir hurma aacna asld. Sonra bu yiyecei
getirdiler ve ondan yediler ve bu sudan içtiler. Bunun üzerine

Resûlullah (s.a.v.): «Bu gün yediiniz bu nimetten mutlaka
sorulursunuz, yediinizin ükrünü eda edin» buyurdu.27

: JUj . ii^Ul j^>j <jM\j ^jj JS'U <i-^\ J*^ (.y-j
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(26) Burada ükrünü eda edememe korkusuyla, basit bir ekilde yaamak, kim-

senin hakk karmayan eylerden faydalanmak isteniyordu ki bu bizdeki

zühd ve takvaya mutabktr.
(27) Müslim, Eribe, 36/20, no:40.
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29. Yahya b. Said'd.Mi: Öor b. el-Hattab, tereya ile ekmek
yerken, bedevi bir adam davet etti. Adam da yemee balad ve ta-

ban dibindeki yalar bir lokma ekmeine aldrd. Bunun üzeri-

ne Hz. Ömer:

«— Sen kat olmayan birine benziyorsun» deyince adam:

«— Vallahi, u kadar zamandan beri tereya yemedim ve
onun yenmesini de görmedim.» dedi.

Bunun üzerine Hz. Ömer:

«— Yamur yap halk bollua kavuuncaya kadar tereya
yemiyeceim» dedi.

30.Encs b. Malik der ki: Ömer b. el-Hattab, mü'minlerin emiri
olduu günlerde kendisine bir sa' hurma verilir ve onu kurutul-
mu çürüklerine varncaya kadar yerdi.

Abdullah b. Ömer der ki: Ömer b. el-Hattab'a çekirgenin helal

olup olmad soruldu. Bunun üzerine o da:

«— Ondan yanmda bir küfe dolusu olsa da yesem. »> diye cevap
verdi.

vilîyu dUII y : Jü ^1 L^SI ; sj^y* jjl JUi ol**-
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31
.
Humeyd b. Malik b. Huseym der ki: Ebû Hüreyre ile birlik-

te Akik denen yerdeki tarlasnda oturuyordum.Ebû Hüreyre'nin
yanna, binekleri üzerinde Medineli bir cemaat geldi ve yanma in-

diler. Ebû Hüreyre (bana):

«— Anneme git ve ona olun sana selam ediyor ve bize bir ey-
ler yedirsin, diyor eklinde söyle.» dedi.

(Annesine olunun dediklerini söyleyince) Bir tepsiye üç par-
ça ekmek ve (yanma) biraz zeytinya ve tuz koydu.

Sonra o tepsiyi de bama koydu, onu orada bulunan toplulua
getirdim. Tepsiyi önlerine koyunca Ebû Hüreyre «Allahü Ekber»
diye tekbir ald ve öyle dedi:

«— Kara su ve kara hurmadan baka yemeimiz yokken, son-
radan bizi ekmek ile doyuran Allah (c.c.)'a hamdederim.»

Cemaat yemekten yemedi (ve gittiler), onlar gidince Ebû Hü-
reyre (bana) dedi ki:

«— Yeenim, koyununa iyi bak, burun akntlarn sil, aln
temizle ve namazn onun yannda kl.Çünki koyun cennet hay-
vanlarndandr. Kudret ve iradesiyle yaadm Allah'a yemin
ederim ki, yaknda insanlar öyle bir zaman gelecek üç-be koyun,
sahibinin yannda (Medine valisi) Mervan b. Hakem'in sarayn-
dan daha sevimli olacak.28

(28) Ebû Hüreyre'nin yanna gelen bu cemaat ondan bireyler örenmek için
gelmilerdir. Bu münasebetle, onlara yiyecek bir eyler takdim etmi, fa-

kat onlar bu yemekten yememilerdir. Bunun sebebi, oruçlu olmalardr.
Gerçi nafile oruç tutan kiilere ziyafet esnasnda oruçlarn bozma ruhsat
var ise de onlar bozmamay tercih etmilerdir.
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32. Vehb b. Keysan (r.a.)'dan: Resûlullah (s.a.v.)a bir yemek
getirildi. Resûlullah (s.a.v)'n yannda hanm (Ümmü Sele-

me)'nin olu Ömer b. Seleme vard. Ona Resûlullah (s.a.v.):

«— Besmele çek ve önünden ye.» buyurdu. 29

« < fcfcjr « «y Sü» ^ cJi' tj : p^u* y JÛi f *LJ

33. Kasm b. Muhammed der ki: Bir adam Abdullah b. Abbas'a
gelerek ona:

«— Benim bir yetimim var, onun da develeri var. Develerinin

sütünden içebilir miyim?» diye sordu.tbn Abbas öyle cevap verdi:

«— Kaybolan develerini ararsan, uyuzlarn katranlarsan, su
içecekleri havuzun akan yerlerini toprakla tkar isen ve su içmeye
geldiklerinde onlar sular isen, yavrularna zarar vermemek ve

sütünü tamamen samamak artyla (sütlerini) iç.»

(29) Buhar, Efme, 70/3.

Bu hadisi erif, yemee balarken besmele çekmenin sünnet olduuna ve

birlikte bir kabtan yemek yerken önünden yemenin de müstehab olduuna
delalet eder. Resûlullah (s.a.v.), Ömer b. Seleme'ye bu sözleri öretmek ve

güzel ahlaka altrmak maksadyla söylemi olduundan, müslümanla-

rnda böyle güzel ahlak yani slam ahlakn her frsatta çocuklarna öret-

mesi gerektiini de ayrca hadis-i erif ifade etmektedir.
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34. Hiam b. Urve babasndan öyle haber verdi: Babam Urve,

ilaçlar dahil yedii ve içtii bütün yiyecek ve içecekler kendisine

taksim edildiinde devaml öyle dua ederdi: Bize doru yolu gös-

teren, bizi yediren ve içiren, bize çeitli nimetleri veren Allah

(c.c.)'a hamdolsun. Allah hereyden büyüktür.

Allahm! Bize nimetler verdiin zaman biz kötülükler içersin-

deydik. Nimetlerin sebebiyle sabah ve akammz iyiliklerle dol-

du. Senden verdiin nimetleri tamamlaman istiyor, karlnda
ükrünü eda edebilmemize yardma olman diliyoruz. Senin (bize

verdiin) iyilikten baka iyilik, senden baka tanr yoktur. Ey
sâlih kullarn tanrs ve ey bütün varlklarn Rabbi.

Bütün övgüler Allah'a mahsustur. Allah'tan baka tanr yok-

tur. Allah dilediini diledii gibi yapar. Güçlü olmak ancak Al-

lah'n yardmyla mümkündür.

Allahm! Bize verdiin nimetlerin bereketini arttr ve bizi ce-

hennem azabndan koru.

[y jsi
:
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35. Yahya der ki: mimi Malike «Bir kadn, mahremi olmayan

yabanc erkeklerle veya kolusiyle yemek yiyebilir mi?» diye sorul-

du. mam Malik öyle cevap verdi: Bir kadnn herhangi bir erkek-

le yemek yemesi, din yönünden belli kurallara uygun ekilde olur-

sa bir mahzur yoktur. Bir kadn kocasyla yemek yiyen dier er-

keklerle veya kardeiyle birlikte yemek yiyen dieryabanc erkek-

lerle yemek yiyebilir. Aralarnda soydan veya evlenme neticesinde

t emme sonucu meydana gelen akrabalk bulunmayan
bir erkekle bir kadnn yalnz balarna kalmas mekruh-

tur.''

yemesinin iki art yerine gelirse mahzurlu olmadn açklyor. Bu art-

lardan biri, kadnn elleri ve yüzü hariç dier bütün avret mahalleri kapal

olmaldr. kincisi, sofrada mutlaka mahremlerinden yani baba, oul, kar-

de amca ve days gibi bir yakn bulunmas lâzmdr. Bu iki art yerine

geldiinde, beis kelimesini kullandndan efdal olan kadnn yabanclarla

birlikte yemek yememesidir.

îmam Malik aralarnda akrabalk olmayan (mahremi olmayan) bir kadn-

la birerkein babaa kalmalar mekruhtur demekle, Allah bilir haramdr
demek istiyor. mam Malik'in bu sözleri kadnn ellerine ve yüzüne bakla-

bileceine ve bunun bir fitneye sebep olmadkça mübah olduuna delalet

eder. Zira yemek yemek eller ve yüz açlmakszn mümkün olmaz.
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11. ET YEMEK
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36. Yahya b. Saîd'den: Ömer b. el-Hattab öyle dedi: «Ey ye-
mekten saknn. Çünki et de arap alkanlna benzer bir al-
kanlk meydana getirir.»31

Yahya b. Saîd'den: Cabir b.Abdullah et yüklenmi giderken,
ona Hz. Ömer b. el-Hattab yetiti ve:

«— Bu ne?» diye sordu. Bunun üzerine Cabir:

«— Ey mü'minlerin emiri, canm et yemeyi çok istedi. Bir dir-

hem karlnda et satn aldm.» deyince Hz. Ömer:

«— Sizden biri, komusunu ve amca olunu artan yemekten
yararlandrmak için karmn biraz az doyurmay istemez mi?u
ayeti kerimeyi unuttun mu? (neden onu gözönunde bulundur mu-
yorsunuz?) «(Kyamet gününde onlara öyle denilir): Siz
bütün güzel ve helal olan lezzetlerden dünya hayatnzda
nasibinizi aldnz ve onu tükettiniz.(Onlarla arzularnza
uyup günah ilediniz.)»32

(31) Hz. Ömer bu sözüyle et yemeye fazla devam edilmemesini murad etmitir.
Fazla devam edildii takdirde alkanlk meydana geleceinden terket-
mek kolay olmayacaktr. Bu münasebetle eti ve benzeri nimetleri ar e-
kilde devaml yememeyi ve daha ucuz yemekler yiyerek iktisada da riayet
edilmesinin mendub olduunu beyan etmek istemitir. Yoksa et yemek ha-
ramdr demek istememitir.

(32) Ahkaf sûresi, 20.
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37. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.), altn
yüzük takard. Sonra Resûlullah (s.a.v.) ayaa kalkt ve o yüzüü
att ve: «Onu hiç takmayacam.» buyurdu. Bütün ashab da (al-

tn) yüzüklerini çkardlar.33
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38. Sadaka b. Yesar der ki: Saîd b. el-Müseyyeb'e yüzük tak-

lp taklamyacan sordum, o da bana:

«— Onu tak ve yüzüün taklmasna benim fetva verdiimi
halka haber ver» dedi.34

(33) Buhar, Libas, 77/47; eybanî, 871.

(34) Yüzük hakkndaki birinci hadis, önceden altn yüzük takmann mübah ol-

duunu, sonradan bu hükmün kaldrlarak haram edildiini göstermekte-

dir. Zira önceden haram olmu olsayd, Resûlullah (s.a.v.) takmazd. kinci

haberde ise Said b. Müseyyeb yüzüün taklmasna müsaade etmitir. Ga-

yet tabiiki buradaki yüzük, altn yüzük deil gümü yüzüktür. Altnn d-
nda baka madenlerden yaplm yüzüklerin taklp taklamayaca hu-

susunda çeitli rivayetler vardr. Bunlardan bazlar, sultann dndaki
kiilerin yüzük takmasnn yasak olduunu bir hadise dayanarak söylemi

iseler de, gümü yüzük takmasnn caiz olduu hususunda sonradan icma

meydana gelmitir. Yüzük takmay yasak eden hadisin de zayfolduu be-

yan edilmektedir. (Bâcî, el-Münteka, erhu Muvatta, c.7, s. 254).



13. HAYVANLARIN BOYNUNDAK ÇINGIRAK VE
TAKILARI ÇIKARTMAK

39. Ebû Beir (r.a.)'den: —seferlerinden birinde Resûlullah
(s.a.v.) ile beraberdi— Resûlullah (s.a.v.), insanlar istirahat yerle-

rindeyken bir elçi göndererek (öyle demesini emretti):

«Hiç bir devenin boynunda ok yay kirii veya gerdan-
lk kalmasn, hepsi kesilsin!»35

imam Malik der ki: Bunlarn, göz demesinden korunmak
için taklm olduunu zannediyorum. 36

(35) Buhar, Cihad, 56/139; Müslim, Libas, 37/28, no:105.

(36) Cahiliye halk develerin boynuna böyle eyler takyorlar ve bunlarn göz

demesine mani olacan zannediyorlard. îte Resûl-i Ekrem bunu
yasaklad. Bu bakmdan, gerek hayvanlara ve gerekse insanlara bu
amaçla bir ey takmak caiz deildir. (Bk. Bâcî, el-Münteka, c.7, s. 255).



50

NAZAR (GÖZ DEMES) KTABI





307

1. GÖZ DEMESNDEN1 DOLAYI ABDEST ALMAK
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1. Sehl b. Huneyfin torunu Muhammed b. Ebû Ümame'den:
Babamn öyle dediini duydum:

«— Babam, Sehl b. Huney, Harrar'da2 gusül yapt. Üzerindeki
cübbesini çkarmt. Âmir b. Rebîa da bakyordu. Sehl, cildi güzel,

beyaz bir adamd.»

Ebû Ümame devamla diyor ki, Amir b. Rebia ona:

«— Bakirelerin cildi bile bugün gördüüm gibi deildir.» de-

yince Sehl olduu yere ykld, elem ve aclan iddetlendi. Resûlul-

lah (s.a.v.)'e:

(1) Göz demesi; haktr. Etkisi Allah'n kudretiyle olur. Canllar ve mallar üze-

rindeki tesirinde üphe yoktur. Bu mevzuda, çok eyler söylenmitir. Fakat
en dorusu u ki, Allah Teâlâ, âdeti böyle takdir etmitir. Yani insan bir eyi
çok beenir ve «Allah mübarek klsn» diye bereketle dua etmeden o been-
dii ey hakknda konuursa ve o esnada kalbinde bakalarnda olmayan

ve deiiklie urama gibi eyler meydana gelebilir. Hasedle olan bu bak-
ta, Allah'n kudreti ile meydana gelen bir mana, kar taraf etkilemektedir.

Ancak bakan ve bakt eyi çok beenen kimse, «Allah mübarek klsn» diye

dua ederse, isabet edeceinden korkulan bu mana iptal olur, tesiri kalmaz.
Ama böyle bir duada bulunmazsa, Allah'n takdir dedii ekilde bir tesir ce-

reyan eder. (Bâcî, el-Münteka, c.7, s. 256).

(2) Medine'de bir su veya bir yer, ya da vadi ad.
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Sehl rahatszland, seninle gidemiyecek.» dediler. Bunun
üzerine Resûlullah (s.a.v.) Sehl'in yanna gidince ona Âmirin ken-
dine bakn ve dediklerini anlatt.» Resûlullah (s.a.v.) de (Âmire
hitaben):

«— Sizden biri kardeini neden öldürüyor? Allah mübarek kl-
sn demeliydin! Göz demesi vakidir; onun için (Sehl için) abdest
al.» dedi.3 Amir de onun (iyilemesi) için abdest alnca Sehl Resû-
lullah (s.a.v.) ile beraber gitti, hiçbir ikayeti kalmad, rahatlad. 4
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'in olu Ebû Ümame'den: Âmir b.

yaparken gördü ve:

«— Hiç güne görmeyen ciltler bile bugünki gördüüm gibi de-

ildir, demesiyle Sehl ykld. Resûlullah (s.a.v. )'e gelerek:

«— Ya Resûlullah, Sehl b. Huneyfhakknda yapacak bir eyin
var m? Vallahi ban kaldramyor.» dediler.

(3) Burada abdest, bundan sonraki hadisi erifte ise gusül zikredilmektedir. Bu
mevzuyla ilgili açklama, bundan sonraki hadisi erifle yaplacaktr. Ancak
burada Sünen-i Ebî Davud'da zikredilen u hadisi erifi de kayd etmek, isti-

yoruz:

«Hz. Aie'den (r.a.): Nazar eden kimseye abdest almas emredilirdi. Sonra
da o suyla nazara urayan (göz deen) kimse ykanrd.» (Sünen-i Ebû Da-
vud, c.4, s.9, Hadis no: 3880).

(4) Görünüüyle mürseldir. Ala, Ebu Umame'nin bu hadisi babasndan duydu-
una yorulur. Baz senedlerinde Ebu Umame, "babam bana ykandn
anlatt" eklindedir.

Mevsul rivayetleri öyledir: Buhar, 76- Tb, 36; Müslim, 39- Selâm, 16, na
41.
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Resûlullah (h.ii.v.):

«— (Onu na/.ar eden) birini itham ediyor musunuz?» diye sor-

duunda:

«— Âmir b. Kebia'y itham ediyoruz.» dediler. Resûlullah

(s.a.v.) Âmiri çararak kzd ve:

«— Sizden biri kardeini neden (gözle) öldürüyor? Ona bere-

ketle dua etseydin ya! imdi onun için ykan.» dedi. Amir de yüzü-

nü, ellerini, dirsek ve dizlerini, ayak topuklarm ve böürlerini bir

kab içersinde ykld. Sonra (O su) Sehl'in üzerine döküldü. Sehl

de iyileerek oradakilerle beraber gitti, hiç bir ikâyeti kalmad. 5

(5) Görünüte mürseldir. Ancak bu hadis babasndan duyulmutur. Ayrca bkz.

îbnMâce, 31-Tb, 32.

Bundan önceki hadisi erifte abdest, burada ise ykanma (gusül) zikredil-

mitir. Ancak buradaki gusül de abdestteki fiillerle açklanmtr.Çünkü
abdest bilindii üzere belirli azalarn ykanmasdr. Göz demesinden dola-

y alnan abdesti alimler öyle tarifetmilerdir: Bir kab içersinde su getirilir

ve yere konulmadan biraz yüksekçe tutulur. Nazar eden kimse o sudan bir

avuç alr, mazmaza yapar (azna alr) sonra geri kaba boaltr. Sonra ora-

dan su alr, bir defa yüzünü kabda ykar. Sonra sol eliyle alr, sa eline dö-

ker, sonra sa eliyle alr, sol elinin tersine (üzerine) döker. Sol eliyle sa dir-

seini, sa eliyle de sol dirseini ykar. Ayn ekilde, sol eliyle sa ayana,
sa eliyle sol ayana su döker. Bundan sonra, yine ayn ekilde sol eliyle sa
dizine, sa eliyle de sol dizine su döker. Bunlarn hepsi kabn üzerinde olur.

Sonra da sa börünü kabdaki suya sokar. Bileinden dirsee kadar ve ayak

topuundan dizine kadar olan ksmlar ykamaz. Bu ekilde abdest ii bi-

tince, o su göz deen kimsenin arka taraftan bana dökülür.

Yukardaki hadisi eriflerde, Sehl ve Amir (r.a.)'nn Resûlullah (s.a.v.)'in

emrine uygun olarak böyle davranmalan neticesi, Sehl'in kendisine isabet

eden göz demesi rahatszlndan kurtulduunu görüyoruz.

Fakat buradaki hikmet ve sebeplerin tahlilini yapmak mümkün deildir.

Çünkü akl her eyin srrn çözemez. Bundaki manann akl yoluyla anlal-

mamas, bunu reddetmeyi gerektirmez. (Bâcî, el-Münteka, c.7, s. 256-57 ve

Sünen-i bn Mâce, s. 2, s. 1160'daki 3510no.lu hadisin dipnotu).
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2. GÖZ DEENE OKUMAK
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3. Humeyd b. Kays'dan: Cafer b. Ebi Talib'in iki olu Resûlul-
lah'n (s.a.v.) huzuruna getirildiinde onlarn bakclarna (dad-
larna):

«— Bunlar zayf görüyorum, neden?» diye sordu. O da:

«— Ya Resûlullah, onlara göz deiyor. Uygun görüp görmüye-
jini bilmediimiz için onlar okutmadk.» deyince Resûlullah

O:

«— Onlar okutunuz, çünkü eer kaderin önüne birey
geçecek olsayd bu, nazar olurdu.» buyurdu.6
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4. Urve b. Zübeyr (r.a.) den: Resûlullah (s.a.v.) hanm Ümmü

Seleme'nin evine girdi. Orada bir çocuk alyordu. Ona göz dedi-

(6) Mu'daldir, îbn Vehb Cami'inde Malik -Humeyd- îkrime yoluyla mürsel ola-

rak rivayet etmitir. Esma b. Umeys'ten mevsulen gelmitir: Tirmizî, 26-

Tb, 17; lbn Mâce, 31- Tb, 33.
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ini söyledikleri ndo tiesûlullah (s.a.v.):

«— Ona göz demesinden (korunmak) için okutsayd-
mz.» buyurdu. 7

(7) Ebu Ömer der ki: Bütün Muvatta ravilerinde mürseldir. Manas çeitli sa-
lam yollarla sabit olduundan sahihdir. Aynca bkz. Buhar, 76- Tb, 35;
Müslim, 39, Selâm, 21 , no: 59.

Bu hadisi erifle göz demesinden dolay okumann caiz olduuna iaret
edilmektedir. Ancak okunan eyler, küfür ehlinin sözlerinden deil, Al-

lah'n kelamndan olmal ve meru ölçüleri çerisinde bulunmaldr. Cenab-
Hak, fiziki sebebierden meydana gelen hastaln devasn o hastalklara
uygun gelecek bir takm ilaçlarda yaratt gibi, manevi sebeblere dayanan
baz hastalklarn ifasn da.manevi yollardan halk eder.

Bu ve bundan önceki hadiste görüldüü üzere, Resûlullah (s.a.v.) gusül ve
abdesti deil, okumay emretmitir. Çünkü gusül ve abdest, nazar eden belli

olduu zaman mümkün olur. Belli olmad zaman ise, herhangi birinin bu
i için abdest olmas cihetine gidilmez. Bu durumda, onun eziyetlerinin oku-
ma ile ortadan kaldrlmas yoluna gidilir. Böyle durumlarda, göz deene
okumakta, herhangi bir mahzur yoktur. Ancak okunacak eyler, Allah'n
adyla, onun kitab ve zikriyle okunmaldr. Aksi takdirde küfür ehlinin söz-

lerinden baz eyler okuyup efsunlamak caiz deildir. (Bâcî, el-Münteka, c.

7, s. 258).

Tecrid-i Sarih tercümesinde, büyük muhaddis ve Sahih-i Buharî arihi Hat-
tabi'den nakledildiine göre, Resûlullah (s.a.v.)'in nazara ve göz demesine
kar okunmasn emrettii âyet eî-kürsi gibi Allah'n isim ve sfatlarn ve
O'nun zikrini içine alan âyetlerin temiz kalb sahiplerinin diliyle, göz deme-
sinden rahatsz olan hastalara okunmasdr. Bu bir ruhi tedavidir. Meru
olmayan efsun ise, bu ii meslek haline getirerek kazanç salayan cincilerin

yapt itir. (Tecrid-i Sarih Tercümesi, c.12, s.90'dan özetle)
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5. Atâ b. Yesar'dan: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu: Kul has-

taland zaman Allah Teâlâ ona iki melek gönderir ve der ki:

«— Baknz, ziyaretçilerine ne söylüyor?» Eer hasta, ziyaret-

çiler geldiinde Allah'a hamdü sena ediyorsa melekler bunu her
eyi iyi bilen aziz ve celil olan Allah'a ulatrrlar. Bunun üzerine

Allah da öyle buyurur:

«— Eer o kulumu öldürürsem cennete koyarm. ifa verir iyi-

letirirsem ona hastalndan dolay zayi ettii etinden ve kann-
dan daha hayrlsn halk ederim, günahlarn da balarm.»8
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6. Urve b. Zübeyr der ki: Resûlullah (s.a.v.)'n hanm Aie
(r.a.)'in öyle dediini iittim:

Resûlullah (s.a.v.): «Bir diken batmas bile olsa mü'min ura-d bütün musibetlerin mükafaatm görür,» yahut da «karlat-
skntlar hatalarna keffaret olur.» buyurdu. 9

(8) lbn Abdilber, Abbad b. Kesîr el-Mekkî yoluyla mevsul rivayet etmitir.

(9) Müslim, Bir, 45/14, no:50.

Ravilerden Yezid, Urve'nin mükafat veya keflaretten hangisini dediini ke-

sin olarak bilemedii için ikisini de söylemitir.
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7. Ebû Hüreyre (r.a.) den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu:

«Allah kimin hayrl olmasn isterse, onu musibete ura-
tr.»10
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8. Yahya b. Said'den: Resûlullah (s.a.v.) zamannda ölen bir

zat hakknda birisi:

«— Ne mutlu ona! Bir hastala tutulmadan vefat etti.» dedi-

inde, Resûlullah (s.a.v.):

«— Vah yazk! Bilmiyorsun ki eer Allah onu bir hasta-

la müptela klsayd, onu günahlarna kefaret klard.
(Bununla günahlarn balard)» buyurdu.

(10) Buhar, Merdâ, 75/1.

Yani, günahlardan temizlemek ve derecesini yükseltmek için, ona musibet

verir. Musibet, hoa gitmeyen eylerdir. Musibetlere mübtela klmak, insa-

n tehlikeli günah ve hastalklara kar tedavi eden ilahi bir tp gibidir.
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4. HASTALARA OKUMAK
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9. Osman b. Ebu'l-Âs (r.a.) öyle anlatr: Resûlullah (s.a.v.)'e

geldim. Anmdan kvranyordum. Bu halimi gören Resûlullah
(s.a.v.): «Duyduum arnn errinden Allah Teâlâ'nn kud-
ret ve azametine snyorum, diyerek aryan yeri yedi
kere svazla» buyurdu. Ben de böyle yaptm. Allah hastalm
giderdi. O günden beri aileme ve bakalarna öyle (yapmalarn)
tavsiye ediyorum. 11
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10. Aie (r.a.) den: Resûlullah (s.a.v.) hastaland zaman
kendi kendisine muavvizeteyn -felak ve nas surelerini- okur ve üf-

lerdi. 12 Ars iddetlendii zaman da ona ben okur, bereketini
umarak kendisinin sa eliyle arnn üzerine meshederdim. 13

( 1 1) Ebu Davud, Tb, 27/19; Tirmizî, Tb, 26/29.

(12) Yani Resûlullah (s.a.v.), ellerini birletiriyor, onlara okuyup üflüyor, son-
ra da arnn bulunduu yere sürüyordu. Yahut da elini vücudundaki ar-
yan yere koyarak okuyordu. Bu sûrelerin okunmas da, onlarda bütün kö-

*

tülüklerden ve zararlardan Allah'a snma manas olduundan
(13) Buharî, Fedâilu'l-Kur'an, 66/14; Müslim, Selâm, 39/20, no:50.
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11. Abdurrahman'n kz Amr'e (r.a.) öyle rivayet etti: Ebû

Bekr (r.a.), Hz. Aie (r.a.)'nin huzuruna girdi. O hastayd. Bir ya-

hudi kadn da ona okuyordu. Ebû Bekr (r.a.):

«— Ona, Allah'n kitabndan oku» dedi.



5. HASTALARIN TEDAVS

12. Zeyd b. Elem unlar anlatt: Resûlullah (s.a.v.) zamann-
da bir kii yaraland ve çok kan kaybetti. Bu adam, Enmar oulla-
rndan kendisine bakacak iki kii çard. Bunlarn anlattna
göre, Resûlullah (s.a.v.) kendilerine:

«—Tbb hanginiz daha iyi biliyor?» diye sorduunda on-

lar da:

«— Tbda (tbbî müdahalere) bir fayda var m, ya Resûlallah?»

dediler. (Bunun üzerine) Zeyd'in ifadesine göre, Resûlullah
(s.a.v.):

Hastalklar indiren, deva ve çarelerini de indirmi-
tir.» buyurdu.14

'•-' »'--*- <

13. Yahya b. Said der ki: Bana Resûlullah (s.a.v.) zamannda,
Sa'd b. Zümrenin boazndaki iltihab (bademciklerini) balama-
sndan öldüü rivayet edildi.15

(14) Bütün ravilerce mürseldir. Ama salam ve sahih ahidleri çoktur. Mesela
bkz. Buhari, Tbb, 76/1; Müslim, Selâm, 39/26, no:69.

(15) bn Mace.Tb, 31/24.
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14. Nafi der ki: Abdullah b. Ömer (r.a.) yüz felcini dalad ve
akrep (sokmasna) kar okundu. 1

(16) Burada yüz felcini dalam olmas onu mubah görmesinden dolaydr. Ak-
rep sokmasna kar okunmas da böyledir. Resûl-i Ekrem'in dalamay ya-

saklamas, her yerde gelii güzel yapldnda tehlikeli olduu içindir.
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6. SITMAYA KARI SOUK SU LE YIKANMAK
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15. Münzir'in kz Fatma der ki: Ebû Bekir'in kz Esmaya
stmaya yakalanp çaresini arayan bir kadn getirildiinde, biraz
su alr, boynundan gösüne doru döker ve:

«— Resûlullah (s.a.v.) bize stmann hararetini, suyla düür-
memizi emrederdi.» derdi.17

16. Hiam, babas Urve'den öyle rivayet etti: Resûlullah
(s.a.v.): «Humma (stma veya ate yükselmesi) hastal, ce-
hennemin iddetli hararetinden bir parçadr.18 Onun ha-
raretini su ile düürünüz» buyurdu.19

îbn Ömer'den gelen bir rivayette de Resûlullah (s.a.v.):

«Humma, cehennemin iddetli hararetinden bir parçadr.
Siz onu su ile söndürünüz.» buyurdu. 20

(17) Buharî, Tb, 76/28; Müslim, 39/26, no: 82.

(18) Burada bir tebih yaplarak, hastalk ateinin iddeti, cehennemin harare-
tine benzetilmitir.

(19) Ma'n b. sa dndaki bütün ravilerce mürseldir. Muvatta'da Malik - Hiam
-babas- Aie senediyle rivayet eder.

Buharî, Tb, 76/28; Müslim, Selam, 39/26, no: 81.

(20) Buharî, Tb, 76/28; Müslim, Selâm, 39/26, no:79.
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17. Cabir b. Abdullah (r.a.) Resûlullah (s.a.v.)'in buyurduu-
nu rivayet etti: «Bir kimse, hasta ziyaretine gidince, ilâhi

rahmetin içine dalm olur. Hastann yannda oturunca da
onun hakknda rahmet sabit olur (gerçekleir)»

. [^A v, . v, v, ^ v . ji jj; «oji j^ij i,'
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18. îbn Atiyye, Resûlullah (s.a.v.)'in öyle buyurduunu riva-

yet etti: «Hastalarn hastal dierlerine geçmez.21 Bayku

(21) Araplarn inancna göre, salkl kimseler hastalarla beraber oturunca, on-

larn hastal salam insanlara geçer diyerek, hastaya yaklamak iste-

mezlerdi. Resûlullah (s.a.v.) hastalar bakmsz brakmamak için, her

hastaln bakalarna geçmediini belirterek «hastalk geçmez» buyur-

mutur.
Bununla birlikte, baka bir hadisde: «Cüzzamldan aslandan kaçar gi-

bi kaçnz» buyurmasnda ise, baz hastalklarn geçmesinin bir gerçek ol-

duu anlalmaktadr. Bu da Allah'n takdiriyle meydana gelmektedir. Ni-

tekim, Resûlullah (s.a.v.): «Hastaln sirayeti yoktur» buyurunca orada

bulunan bir bedevi:

«- Ya Resûlullah, benim geyikler gibi kumluk arazide yaayan salam deve-

lerime ne dersiniz? Bu develerim arasna hariçten uyuz bir deve gelip soku-

lunca develerimi uyuz ediyor» dedi. Resûl-i Ekrem de:

«-Ya ilk uyuz deveye bu hastal kim sirayet ettirdi?» diye cevap ver-

di.

Yani, ilk önce uyuz hastalna tutulan devenin hastalnn sirayetle ol-

mayp Allah'n takdiri ile meydana geldii üphesizdir. Bunun gibi senin

develerine sirayeti de Allah'n takdiriyledir, demek istedi. (Tecrid-i Sarih

Tercümesi, c.12, s.84-86).
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uursuz saylmaz, 22 karnda ylan olmaz (veya safer ay ha-
ram aylardan saylmaz).23 Hastalkl hayvanlar salam
hayvanlarn arasna karmasn.Salam hayvanlar ise is-

tedii yerde dolap otlayabilir.»

«— Bu neden böyle oluyor ya Resûlallah?» diye sorduklarnda,
Resûlullah (s.a.v.):

«— Çünkü hastalar salamlarna kartrmak, zarar
getirir.» buyurdu.24

(22) Araplar bir nevi gece kuu olan baykuu uursuz sayarlar ve bir evin üzeri-

ne bayku konunca o evden ölü çkacak derlerdi. te Resûlullah (s.a.v.), bu
tür batl inanlar yasaklyor ve kalblerden siliyor. (Suyûtî, Tenvirul-Ha-
valik, c.3, s.123).

(23) Hadisi erifle geçen «safer» kelimesi, Araplar tarafndan insan ve hayvan-
larn karnnda bulunan ylan manasna kullanld gibi, ayni zamanda
kameri aylardan birinin de addr. Araplar o ylan uyuzdan daha geçici ka-

bul ederlerdi. Ayn zamanda, sahibini onun öldürdüüne inanrlard.
Resûlullah (s.a.v.), bu batl inanc reddetmi ve herkesin kendi eceliyle öl-

düünü bildirmiti. Yahut da «Safer»den murad, bildiimiz Safer aydr ki,

Araplar, onu haram aylardan sayar ve onun yerine Muharrem ayn helal

kabul ederlerdi. slamiyet gelince bu adeti kaldrmtr.
(24) Burada hastalkl hayvanlarn salam hayvanlarn yanna gelmesiyle,

hastaln onlara da bulaaca belirtilerek, salamlarna gelebilecek za-

rar önlenmi oluyor.
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1. SAÇ VE SAKALDA SÜNNET
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1. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) byklar k-
saltp sakallar uzatmay emretti. 1

.

«
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2. Abdurrahman b. Avfn olu Humeyd'den: Muaviye b. Ebî

Süfyan (r.a.)'n hacc ettii yl minberin üzerindeyken muhafzla-

rndan birinin elindeki bir bölük saç alarak öyle dediini duy-

dum:

«— Ey Medineliler! Alimleriniz nerede? Resûlullah (s.a.v.)'in

böyle eyleri yasakladn ve îsrail oullan ancak kadnlar bunu
adet edindii zaman helâk oldular, buyurduunu duydum» dedi. 2

(1) Müslim, Taharet, 2/16, no:53.

Byklar ksaltmaktan maksat.dudaklarn üzerinde uzayan ksmn kes-

mektir. Sakala gelince, Abdullah b. Ömer ile Ebû Hüreyre (r.a.)'n sakallar-

nn bir tutamdan fazlasn kestikleri rivayet edilmitir. (Bâcî, el-Munteka,

c.7, s. 266).

(2) Buharî, Enbiya, 60/54; Müslim, Libas, 37/33, no:122.
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3. tbn ihab öyle rivayet eder:

Resûlullah (s.a.v.) saçlann alnnaaa indirdi (tarad), son-
ra da ortasndan iki yana ayrd.3

îmam Malik der ki: Bir kimsenin gelini ile kayn validesinin
saçlarna bakmasnda bir mahzur yoktur.

4. Nafi'den: Abdullah b. Ömer (r.a.) yumurtalar çkarp bur-
mas (hadm yapmay) ho karlamaz ve «yaratlnn tamam ol-

mas onun kalmasyle olur» derdi.

w - tâ # *J» il # s^ j ^ , ^iUU ^ ^-o^j - o
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5. Süleym olu Safvan'a öyle rivayet edildi: Resûlullah
(s.a.v.): «Kendisinin ya da bakasnn yetimine bakp ileri-
ni yürüten kimse, hakszlktan saknd takdirde, cennet-
te benimle öyle (yan yana) dr.» dedi ve iaret parma ile orta
parman gösterdi. 4

(3) lbn Abdilber der ki: Malik'in ravileri böylece mürsel olarak rivayet etmitir.
Sahîhayn'da lbn Abbas'tan mevsuldür: Buhari, Libas, 77/70; Müslim, Fe-
dail, 43/24.

(4) Malik'in bu konuda, Müslim'de yer alan baka bir senedi daha var:
Müslim'de yer alan baka bir senedi daha var: Müslim, Zühd, 53/2, no:42
Ayrca bkz. Buhari, Edeb, 78/24.



325

DÜZELTMEK
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6. Yahya b. Said'den: Ebû Katade el-Ensari (r.a.) Resûlullah
(s.a.v.)'e:

«— Benim saçlarm omuzlanma kadar uzanyor. Onlar tan-
yaym m?» diye sorduunda, Resûlullah (s.a.v.):

«— Evet, ayn zamanda onlara iyi bak» diye cevap verdi.

Resûlullah (s.a.v.) kendisine «onlara iyi bak» dedii için Ebû Kata-
de bazan saçlarn günde iki defa yalard.

7. Ata b. Yesar unlar anlatt: Resûlullah (s.a.v.) mescidde idi.

içeri saç sakal dank bir adam girdi. Resûlullah (s.a.v.) eliyle

ona: «Çk» diye iaret etti. Sanki saçn ve sakaln düzeltmesini

kast ediyordu. Adam da saçm sakalm düzelttikten sonra gelince,

Resûlullah (s.a.v.) (onu göstererek):

«— Herhangi birinizin eytan gibi 5 saçba dank bir
halde gelmesinden böyle gelmesi daha iyi deil mi?» buyur-
du. 6

(5) Yani çirkin görünülü demektir. Çirkin bir eyi eytana benzetmek, Arapla-

rn adetlerindendi. Burada da onlarn örfüne göre kullanlm ve üstüba
dank, çirkin bir görüntüyle cemiyet içerisine çkmann uygun olmayaca
anlatlmak istenmitir.

(6) Ebu Ömer der ki: Mürselliinde Malik'ten ihtilaf yoktur. Cabir ve
bakalarndan manaca mevsul olarak gelmitir.
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3. SAÇLARI BOYAMAK
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8. Abdurrahman olu Ebû Seleme'den: Saç sakal aarm
olan Abdurrahman b. Esved bir cemaatle beraber oturuyordu. Er-
tesi gün o cemaatin yanna geldiinde saçlarm krmzya boya-
mt. Oradakiler kendisine: «— Bu daha güzel» dediklerinde, o
da: «—Resûlullah (s.a.v.)'in hamm validem Aie (r.a.) dün akam
cariyesi Nuhayle'yi bana gönderdi, srarla boyamam istedi ve
Ebû Bekir (r.a.)'in boyadm söyledi.» dedi.

Yahya'nn anlattna göre îmam Malik der ki:

«Saçlarn siyaha boyanmas hususunda, belli bir ey
duymadm. Ama baka bir renge boyamak, bana göre daha
iyidir. Hiç boyamasa da olur. Bu hususta, insanlar için bir
zorluk yoktur. Resûlullah (s.a.v.).saç ve sakaln boyamamtr.
Eer boyam olsayd Aie (r.a.), Abdurrahman b. Esvede bunu
bildirirdi.7

(7) eybanî, 937.
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9. Yahya b. Said öyle rivayet eder: Halid b.Velid (r.a.), Resû-
lullah (s.a.v.)'e

«— Rüyamda korkuyorum.» dedi.Resûlullah (s.a.v.)'de unla-
r oku buyurdu: «Allah'n gazabndan, azabndan, kullarnn
kötülüklerinden, eytanlarn vesvesesinden ve benimle
beraber bulunup bana zarar vermelerinden Allah'n nok-
sanlktan uzak, tam ve üstün kelimelerine snrm.»

- - ' - _ * - " * -
*
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10. Yahya b. Said'den: Resûlullah (s.a.v.) geceleyin götürüldü-

ü bir yerde ateten bir mealeyle kendisini arayan bir cin gördü.

Nereye dönse onu aryordu. Cebrail kendisine:
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«— Sana, okuduun zaman ateini söndürecek ve onu yüz üs-

tü düürecek bir kaç kelime öreteyim mi?»> dediinde Resûlullah
(s.a.v.):

«— Evet, öret» deyince Cebrail: «unlar oku» dedi:

«Gökten inen azabndan, yerden yükselen kötülüklerin er-
rinden, Allah'n, yerin altnda ve üstünde yaratt mahlûklarn
errinden, gece ve gündüzün fitnelerinden, gece ve gündüz mey-
dana gelen hayrl eylerin dndaki felaketlerden Allah'a ve
onun noksanlktan uzak, hiç bir iyinin ve kötünün ulaamayaca
kelimelerine snrm.»

: jûi i .j^ 'J » ^ «l< jpj *J jûi . aJj .o> U : JÛ jjL ^

11. Ebû Hüreyre (r.a.) der ki: Elem kabilesinden bir adam:

«— Ben bu gece uyumadm.» dedi. Resûlullah (s.a.v.):

«— Neden?» diye sorunca:

«— Beni bir akrep soktu. »diye cevap verdi. Bunun üzerine
Resûlullah (s.a.v.):

«— Eer akamleyin: Yaratt eylerin errinden, Al-

lah'n noksanlktan uzak, tam ve üstün kelimelerine sn-
rm, deseydin sana zarar veremezdi.» buyurdu.8

• ta ta jü- Vi 52 ^ . f£ p u„ Lue u . uîsr 41 vdtj . >d

(8) Müslim, Zikr, 48/16, no:55.
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12. Ka'kâ b. Hakîm'den: Ka'bül-Ahbar «Eer söylediim bir

kaç kelime olmasayd, yahudiler beni merkep yapacaklard.»9 de-

di. Kendisine:

«— O kelimeler nedir?» diye sorulduunda, öyle dedi:

<— Yaratp çoaltt eylerin errinden, kendisinden daha
bir ey olmayan Allah'a, hiçbir iyinin ve kötünün ulaam-

yaca noksanlktan uzak, tam ve üstün

diim ve bilmediim bütün güzel isi

(9) Burada beni ahmaklatrarak doru yolumdan saptracaklard, hiçbirey-

bilmeyen ve anlamayan bir merkep gibi yapacaklard, demek istiyor. Çünkü
merkep, anlay ktl ve bilgisizlikte darb mesel olmutur.

(10) Burada iki ey düünülebilir: Ya bakalar bilse bile kendisinin bilmedii

esmai hüsnann varlna inanyor, ya da esmai hüsna arasnda hiç kimse-

nin bilmedii isimler olabileceini kastediyor. (Bâcî, el-Münteka, c. 7, s.

272).
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5. ALLAH ÇNBRBRN SEVMEK

13. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu:
«Allah Teâlâ kyamet günü öyle buyurur:

«— Nerede benim rzam için birbirini sevenler? Benim
gölgemden11 baka hiçbir gölgenin bulunmad bu günde
onlar kendi gölgemde gölgelendireceim.» 12
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14. Ebû Hüreyre (r.a.)'den Resûlullah (s.a.v.)'n öyle buyur-
duu rivayet edildi: «Kendi gölgesinden baka hiç bir gölge-
nin bulunmad günde (kyamet gününde) Allah yedi kii-
yi kendi gölgesinde gölgelendirir (rahmetiyle muamele
eder):

(11) Allah'n gölgesinden, murad, onun rahmeti, ihsan ve himayesidir. Yahut
da birçok hadislerde de belirttii üzere ar â'lâ'nn gölgesidir.

(12) Müslim, Bir, 45/12, no:37.

Yani onlarn dünyadaki iyi davranlarnn mükafatn vereceim.
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1) Âdil devlet bakan,
2) Allah'a ibadetle yetien genç,

3) Mescidden çkt zaman tekrar dönünceye kadar-
kalbi oraya bal olan adam,

4) Allah yolunda sevien, bu sevgiyle birleen ve bu sev-

giyle ayrlan iki kii,

5) Allah Teâlâ'y tenha bir yerde zikredip gözlerinden

ya aktarak alayan adam.

fi) Güzelce soylu bir kadn kendisini davet ettiinde:

7) Sadaka verdiinde sa elinin verdiini sol eli bilme-

yecek ekilde onu gizleyen kimse.» 13

15. Ebû Hüreyre'den (r.a.) Resûlullah (s.a.v.)'n öyle buyur-

duu rivayet edildi: «Allah bir kulunu sevdii zaman, Cebrai-

le:

«— Ben filan kimseyi sevdim (ondan raz oldum), onu
sen de sev.» buyurur. Onu Cebrail de sever, sonra gök hal-

kna seslenerek:

«— Allah filan kimseyi sevdi siz de seviniz.» der. Onu
gök halk da sever. Sonra onun sevgisi yeryüzünde halk

arasnda da yaylr.»14

mam Malik diyor ki: Allah bir kula buz edince, bz etme

hususunda da böyle söylediini zannediyorum, 1 *

(14) Buhar, Tevhîd, 97/33; Müslim, Bir, 45/48, no: 157.

Yani onu tanyan müslümanlar arasnda demektir.

(15) Yani Allah bir kiiye buz edince Cebrail'e:

«Ben filan kimseyi sevmiyorum, sen de sevme! diye emreder. Onu Cebrail

de sevmez. Sonra gök halkna seslenerek:

«— Allah filan kimseyi sevmiyor. Onu siz de sevmeyiniz.» der. Bunun üzeri-

ne yerdeki insanlar ondan nefret ederler. (Bâcî, el-Münteka, c.7, s. 274).

«Ben Allah'tan korkarm» se



332 MAM MALIK I MÖVATTA

J> §} » yâl I . uLÎJI 3g LÛ . ^ka Â^li cJ^S : JÛ

• p

16. Ebû îdris el-Hâvlânî'den: Dmak camiine (am Ümeyye
camiine) girdim, bir de baktm ki dileri parlak, güzel yüzlü bir

genç ve etrafnda insanlar toplanm, bir ey hakknda ihtilaf

edince ona müracaat ediyorlar ve onun sözünü kabul ediyorlard.

Onun kim olduunu sorduumda:

«— Bu, Muaz b. Cebel» dediler. Ertesi gün erkenden (mescide)

gittim. Onu bulduumda benden daha erken gelmi namaz kl-
yordu. Namazn bitirinceye kadar onu bekledim. Sonra huzuru-
na gittim, selam verdim ve dedim ki:

«— Vallahi ben seni Allah rzas için seviyorum.»

«— Vallahi mi?» dedi.

«— Vallahi!» dedim. Tekrar:

«— Vallahi mi?» dedi.

«— Vallahi!» dedim Yine:

«— Vallahi mi?» dedi.

*— Vallahi!» dedim. 16

Bunun üzerine abamdan tuttu, beni yanna çekti ve dedi ki:

(16) Bu da gösteriyor ki, yemin o günkü Arapça'da bozan bir haberin, bir sözün

tekid ve tahkik edilmesi için kullanlyordu.
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«— Sana müjdeler olsun: Ben Resûlullah (s.a.v.)'in «j

Teâlâ buyuruyor ki, benim rzam için birbirini seven, be-
nim rzam için bir arada oturan, benim rzam için birbirini

ziyaret eden ve kendilerini benim rzama adayan kimsele-
re benim muhabbetim vaciptir.»17 buyurduunu duydum.18

• •JH' I>? Oi-r^fj J^-** Of »J»* i c-ÜJI ^Ü-j »hÜ

17. îmam Malike Abdullah b. Abbas (r.a.)'n u hadisi rivayet

edildi: ilerde iktisatl olmak, yumuak davranmak, (din ve görü-

nü bakmndan) güzel bir yol tutmak Nübüvvetin yirmi bete bi-

ridir.
19

(17) Yani gerek dümanlara kar cihad hususunda ve gerekse kendisine emre-

dilen dier hususlarda, Allah'n rzasn gözeterek hareket edenlere, Ce-

nab- Hak bol sevap ve mükafat vereceini vad ediyor (Bâcî, Münteka, c.7,

s. 275).

(18) Mevkuftur. Merfu hürmüne sahiptir. Çünkü böylesi kendi fikri olarak

söylenmez. Tabaranî, el-Mucemu'l-Kebir'de Abdullah b. Serahsi'den riva-

yet etmitir.

Bu hadis sahihtir. Hakim derki: Buhar ve Müslim'in artlar üzeredir. îbn

Abdilber der ki: Bu, sahih bir isnaddr.

(19) Yani bunlar nebilerin ahlâkndandr. onlara emredilen sfatlardandr. Biz

bu tecezziye (taksimata) inanrz, fakat mahiyetini bilemeyiz. Çünkü bu
peygamberlik bilgilerindendir. Bunu düünce ve istinbat yoluyla anlamak

mümkün deildir.
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1. RÜYA HAKKINDAK RVAYETLER
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1. Enes b. Malik (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu:

«Salih bir kimsenin gördüü sadk (doru) ve sevindirici

rüya Nübüvvetin krk altda biridir.» 1

Bu hadis, Ebû Hüreyre (r.a.)'den de ayn ekilde rivayet edil-

mitir.

ttjjll v , s^it ^ ^ Jz - Jjlii . « ibJ îp j&L ad Jj a*

2. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) sabah namazn
klp cemaate dönünce:

«— çinizde bu gece rüya gören var m?» diye sorar ve:

«— Benden sonra Nübüvvet kalmayacak, ancak sadk (doru)

(1) Buhar, Ta'biî, 91/2.

Bu ve benzeri hadislerde zikredilen Nebiliin cüzlerinden ve mahiyetinden

asl maksadn ne olduunu ancak peygamberler bilebilir. Peygamber Efen-

dimizin Nübüvveti yirmi üç yl olup bunun ilk alt ay sadk rüyalar halinde

olmutur ki bu da yirmi üç yln krk altda biri eder. Nitekim Aie (r.a)'dnn

rivayet edilen bir hadisi erifte Resûlullah (s.a.v. )'e gelen ilk vahiyler sadk

rüyalar halindeydi, Duyurulmutur. (Bâcî, el-Münteka, c.7, s. 276).
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rüyalar kalacak.» buyururdu.

cif & i^i 6- :> • ^ & i' • y° te» u>: Nw ti?

"

3. Atâ b. Yesar'dan: Resûlullah (s.a.v.): «Benden sonra Nü-
büvvetten, müjdeleyicilerden baka bir ey kalmayacak.»
buyurduunda, oradakiler:

«— Müjdeleyiciler nedir ya Resûlallah?» diye sordular, o da:

«— Salih kimsenin gördüü, yahut da bakasnn onun
için gördüü sadk (doru) rüylardr. O rüyalar, nübüvve-
tin krkaltda biridir.» buyurdu. 2

û| oi> eali
f
jtJ y. ciyi L^ji j&J ûî . 604ji ^ jiJij . i

4. Ebû Seleme'den: Ebû Katade b. Rib'î diyor ki: Resûlullah
(s.a.v. )'in öyle buyurduunu duydum: «Güzel rüya Allah'tan,
kötü rüya da eytandandr. Herhangi biriniz holanmad-

bir ey görürse, uyand zaman sol tarafna üç kere üfle-

sin ve o kötü rüyann errinden Allah'a snsn. Böylece o
rüya, kendisine zarar veremez inaallah»

Ebû Seleme diyor ki:

«Bana dalardan daha ar gelecek bir rüya görseydim, bu ha-

disi duyunca artk ona aldr etmezdim.»3

(2) Mürseldir. Buhar, Zührî -Saîd b. el-Museyyeb- Ebu Hureyre yoluyla mevsul
yapmtr. Buhar, Ru'ya, 91/5.

(3) Buhar, Tb, 76/39; Müslim, Rüya, 4262. eybanî, 921.
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• < i>v j/j ^in suJ a^B ^ > fi v

5. Hiam'n babas Urve: «Dünya hayatnda da, ahirette
de onlar için müjdeler vardr.»4 ayeti kerimesindeki müjde
hakknda:

«O, salih kimsenin gördüü veya bakasnn onun için gördü-
ü sadk (doru) rüyalardr.» diyor.5

(4) Yunus, 10/64.

(5) Bu âyeti kerimenin tefsirinde Kâdî Beydâvî de öyle diyor: Dünya hayatn-
daki müjde, Kur'an ve Resûlullah lisaniyle müttekilere verilen sevindirici

haberler, onlara gösterilen salih rüyalar, onlara açlan keifler ve son nefes-

te meleklerin kendilerine verdii müjdelerdir. Ahiretteki müjde ise melek-
lerin kendilerini karlyarak verecei kurtulu ve saadet müjdeleridir, (el-

Beydâvî, Envaru't-Tenzil ve Esraru't-Te'vîl, c.l, s.443). .
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2. TAVLA OYNAMAK

î $ U^jyj ^u o* ' ^ > •^ J uf 0^ « ^ ^ yr*Nf

6. Ebû Musa el-Eari (r.a)'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyur-
du: «Tavla oynayan kimse Allah'a ve Resûlüne âsî olmu
olur.»6

Resûlullah (s.a.v.)'in hanm Aie (r.a.)'nn evinde oturmakta
olan Ehl-i beytin yannda tavla olduu haberi kendisine ulanca
onlara: «Eer onu (tavlay) çkarmazsanz, ben sizi evimden çka-
racam» diye haber gönderdi ve onlarn bu hareketini ho karla-
mad.

c*J j+j û , S û izi j M& ^ tJgi v*
t m> ^ ^-j^j - v

7. Nafi'den: Abdullah b. Ömer (r.a.) ailesinden birini tavla oy-

narken bulduu zaman onu döver, tavlay da krard.7

Yahya diyor ki: mam Malik: «Satrançta hayr yoktur.» dedi

ve onu ho karlamad. O, satranç ve dier batl eyleri oynamay
ho karlamaz ve u ayeti okurdu: «Artk Haktan ayrldktan,
sonra sapklktan baka ne kalr?»*

(6) Ebu Davud, Edeb, 40/56. Hakim derki: Buharî ve Müslim'in artlan üzere

sahihtir. Zehrebî de bunu kabul etmitir.

(7) Dövmesi terbiye için, tavlay krmas da onda hiçbir fayda olmadndan ma-
ni olmak içindi.

(8) Yunus 10/32
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1. SELAMLAMAEKL
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1. Zeyd b. Eslem'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu: «Bi-
nekli olan yaya yürüyene selam verir. Bir topluluktan biri-

si selam verince dierlerine de kâfi gelir.»1

2. Amr b. Atâ'nn olu Muhammed unlan anlatt:Abdullah b.

Abbas (r.a.)'m yannda oturuyordum. Onun huzuruna Yemen hal-

kndan bir adam girdi ve: «Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve
berakâtuh» diye selam verdi. Sonra bir eyler daha ilâve etti. O za-

manlar gözleri âmâ olan Ibn Abbas:

(1) Ravilerin ittifakyla mürseldir.

Selam vermek sünnet, almak ise farzdr. Selam vermenin sünnet oluu
Resûlullah (s.a.v.)'in çeitli hadisi erifleriyle sabittir. Almann farz oluu
da «Size biri selam verdiinde siz onun selamn daha güzel bir
ekilde aln veya onu aynen karlayn» (Nisa: 4/86) âyeti kerimesiyle
sabittir. Ebû Hüreyre'den rivayet edilen bir hadisi erifte de Resûlullah
(s.a.v.) öyle buyurmutur: «Selam küçük büyüe, binekli olan yüre-
yene, yürüyen oturana ve az olan kalabalk olana verir.» (Bâcî, el-

Münteka, c.7, s.279).
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«— Bu kim?» diye sordu. Oradakiler de:

«— Bu sana gelen bir Yemenlidir.» diye onu kendisine tantt-
lar. Bunun üzerine îbn Abbas dedi ki:

«— Selam bereketle tamamlanr.»2

Yahya diyor ki: îmam Malike:

«— Kadna selam verilir mi?» diye sorulduunda u cevab
verdi:

Yal kadnlara verilmesinde bir mahzur görmüyorum, ama
genç kadnlara verilmesini ho karlamyorum. 3

(2) Yani «ve berakâtüh» sözü ile tamamlanr. Bundan baka bir eyler ilâve et-

meye lüzum yoktur.

(3) eybanî, 914.
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2. YAHUD VE IIRSTÎYANLARA SELAM VERMEK

3. Abdullah b. Ömer (r.a.)'dan: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyur-
du: «Yahudilerden biri size selam verdiinde: «Essâmü
aleyküm = ölüm sizin üzerinize olsun.» der. Siz de: «Aley-
ke= senin üzerine olsun» diye karlk veriniz.»4

Yahya diyor ki: îmam Malik'e:

«— Yahudi veya hristiyana selam veren kimse bundan dönüp
selamn bozacak m?» diye sorulduunda:

«— Hayr» diye cevap verdi.6

(4) Buhar, îsti'zân, 79/22; Müslim, Selâm, 39/4, no:8.

(5) eybanî, 911.

Çünkü bunu bozmakta herhangi bir fayda ve mana yoktur. Çünkü ona
selâm vermek iyi bir ey ise dönmek gerekmez. Kötü birey ise, keffareti Ya-

hudinin elinde deildir. Zira selâm yahudinin hukukundan deil, Cenab
Hakk'n hukukundan saylr. (Bâcî, el-Münteka, c.7, s. 282).
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3. SELAM HAKKINDAÇETL RVAYETLER

•

J> $ J 5* . sü. J pj «i ^ j 3^ i* • & -

1
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4. Ebû Vâkid el-Leysî (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) mescidde
ashabyla otururken üç kii geldi. kisi Resûlullah'a doru yönel-
di, biriside gitti. Bu iki kii, Resûlullah (s.a.v.)'n meclisinde durup
selam verdiler. Onlardan biri halkada bir bo yer gördü ve oraya
oturdu. Dieri de oradakilerin arkasna oturdu. Üçüncüye gelince
dönüp gitti. Resûlullah (s.a.v.) (sözünü) bitirince öyle buyurdu:
«u üç kiinin durumunu size haber vereyim. Onlardan bi-

ri Allah'asnd (meclise girdi), Allah da onu himayesine
ald. Dieri çekindi (zahmet vermek istemedi), Allah da
ona azab etmekten çekindi (af etti), öbürü ise (Resûlul-
lah'm (s.a.v.) meclisinden) yüz çevirdi. Allah da ondan (ga-
zap ederek) yüz çevirdi.»6

v$ : ]m> & ? • '4 & p> « vû^i o? > er £
. '^L oijî ^i tik : jûî . i dçit saJ jûî ? y|

5. Enes. b. Malik (r.a.)'den: Ömer b. Hattab (r.a.)* dinledim.

(6) Buharî, lim, 3/8; Müslim, Selâm, 39/10, no:26.
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Bir adam ona selâm verdi. O da selâmn ald. Sonra adama:

«— Naslsn?» diye sorunca adam:

«— Allah'a hamdolsun» diye karlk verdi. Ömer (r.a.):

«— Senden istediim ite budur.» dedi.7

t
•

'
' '

'

y A l J JUi JÛ . & û ^1 JVÎ ? Jpl ^Jl^ ^^
.lifi

6. Abdullah b. Ebû Talha'dan: Übey b. Kâ'b'n olu Tufeyl

bana Abdullah b. Ömer (r.a.)'e geldiim ve beraberce çarya git-

tiklerini haber vererek öyle dedi: Çarya gittiimizde Abdullah

b. Ömer (r.a.), urad satclara, ticaret erbabna, fakirlere ve

herkese mutlaka selâm verirdi.

Bir gün yine Abdullah b. Ömer (r.a.)'e gittim. Kendisiyle bera-

ber çarya çkmam istedi. Ben de ona:

«— Çarda ne yapacaksn? Sen satclarn yannda durmaz-

sn. Bir mal sormazsn, bir ey almazsn ve çardaki meclislerde

de oturmazsn. Ben diyorum ki, burada bizimle otur, konualm.»
dediimde bana:

«— Ey iman! (Tufeyl büyük karnl bir kii idi) Biz selâm için

gideceiz, karlatmz kimselere selam veririz.»

(7) Yani iyilik ve nimetleri ihsan eden Allah olduu için, ona daima hamd etmek

gerektiini anlatmak istedi.

(8) Ya maksadn anlamad için onu azarlamak suretiyle böyle demitir, ya da

lakab böyle olup onunla tannd için ayn lakapla hitap etmitir.
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7. Yahya b. Said'den: Bir adam Abdullah b. Ömer (r.a.)'e selâm
verdi ve:

«— Esselâmü aleyke ve rahmetullahi ve berakâtuhu vel gâdi-

yatü ver-raihât = Allah'n selam, rahmeti, bereketi ve sabah ak-

am gidip gelenler (insanolunun amellerini yazmak için gelen
melekler) senin üzerine olsun.» dedi.

Abdullah b. Ömer (r.a.) de:

«— Bin kere de senin üzerine olsun.» dedi ve sanki bunu ho
karlamad.9

8. imam Malik'e öyle rivayet edildi: içinde kimse olmayan bir

eve girildiinde:

«— Esselâmü aleynâ ve alâ ibadillahis-sâlihîn = Allah'n sela-

m bizim ve Allah'n iyi kullarnn üzerine olsun.» denilir.10

(9) Yani senin selâmn gibi bin selâm da sana olsun dedi ve bu çeit selâm, «ve
berekâtuh» kelimesinde bitirmeyip, daha baka ilaveler yapt için mekruh
sayd ve ho karlamad.

(10) çinde selâm verilecek kimse olmayan bir eve girildiinde kendine ve Al-

lah'n iyi kullarna selâm verilir. Nitekim Allah Teâlâ öyle buyurur: «Evle-
re girdiiniz vakit Allah tarafndan mübarek ve pek güzel bir sa-
lk (dilemi) olmak üzere kendi kendinize selam verin.» (Nur, 24/61).
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1. ÇER GRMEK ÇN ZN STEMEK
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1 . Yesar olu Atâ unlan anlatr: Bir adam Resûlullah (s.avje:

«— Ya Resûlallah! Annemin huzuruna girmek için izin isteye-

cek miyim?» diye sordu. O da:

«— Evet» buyurdu. Adam:

«— Ben evde onunla beraber oturuyorum.» deyince Resûlul-

lah (s.a.v.):

«— Ondan izin iste» dedi. Adam:

«— Ona ben hizmet ediyorum.» dediinde Resûlullah (s.a.v.)

yine:

«<— Ondan izin iste, onu çplak olarak görmek ister mi-
sin?» dedi. Adam:

«— Hayr» dedi. Resûlullah (s.a.v.):

«— O halde, izin almadan yanna girme» buyurdu. 1

(

• - vü . iü 50! jû • y& y&ff
(1.) Ebu Ömer der ki: Mürseldir, sahihtir. Sahih veya sâlih herhangi bir yoldan

müsned olduunu bilmiyorum
eybanî, 902.
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2. Ebû Musâ el-Eârî (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle bu-
yurdu: « (Birinin yanma gittiinde aralkl) üç defa izin iste. (Üç
kez kapy çal), izin veriliyorsa, gir, yoksa geri dön.»

> jîotî . yy p lâî . yûJ s^Sfl^ *J

J>: ^ A : ra* $a ?
P
^u : ?J' l> £1
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3. Ebû Abdurrahman olu Rebia ve dier baz ulemadan öyle
rivayet edildi: Ebû Musâ el-Eari (r.a.), Ömer b. Hattab'n huzuru-
na girmek için izin istedi ve üç defa izin isteini tekrarlad,
(içerden ses gelmeyince) geri döndü. Ömer (r.a.) arkasndan adam
göndererek (çard ve):

«— Niçin girmedin?» diye sordu. Ebû Musâ (r.a.):

«— Resûlullah (s.a.v. )'in «Üç defa izin istenir. Eer sana
müsaade edilirse girersin yoksa dönersin, > buyurduunu
duydum.» dedi. Ömer (r.a.):

«— Bunu baka kim biliyor? Eer bana bunu bilen birisini ge-

tirmezsen, sana öyle öyle yaparm.» dedi Ebû Musa (r.a.) çkt ve
mesciddeki Ensar meclisi denilen bir meclise geldi ve:

«__ Ben Ömer b. Hattab (r.a.)'a Resûlullah (s.a.v.)'den, izin is-

teme üçtür, yoksa dönersin buyurduunu duyduumu haber
verdim. O da: Eer bana bunu bilen baka birisini getirmezsen sa-

na öyle öyle yaparm (cezalandrrm) dedi. Eer aranzda bunu
iiten varsa benimle gelsin.» deyince oradakiler aralarnda
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gençleri olan Kbû Said el-Hudri'ye:

«— Kalk, onunla git.» dediler. O da gidip Hz. Ömer'e ayni hadi-
si söyleyince Hz. Ömer (r.a.) Ebû Musa (r.a.)'ya:

«— Ben seni itham etmiyorum. Fakat insanlarn Resûlullah
adna (s.a.v.) yalan uydurmalarndan korktum.» dedi. 2

(2) Buhar, Buyû, 34/9; Müslim, Âdâb, 38/7, no:36

Hz. Ömer (r.a.)'in ahit istemesi de bu korkudan domutur. Bu sebeple,
Resûl-i Ekrem'e nispet edilen eylerin tahkik edilmesi gerektiine dikkati
çekmitir. Baka bir rivayette Übey b. Kâ'b da bu hususta ahitlik yapm
ve «Ey Hattabolu, Resûlullah (s.a.v.)'in ashab üzerinde bir azab olma!» de-
yince, Hz. Ömer (r.a.): «Süphanellah! Ben bir ey duydum, onu tesbit etmek
istedim» demitir. (Bâcî, el-Münteka, c.7, s. 285).
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2. AKSIRANA «Yerhamükellah» DEMEK

4. Abdullah b. Ebû Bekr (r.a)'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle bu-
yurdu: «Eer biri aksrrsa ona «yerhamükellah = Allah sa-
na rahmet eylesin, ömür versin» diye hayr ve bereketle
dua et, sonra yine aksrrsa aynn söyle. Tekrar aksrrsa
yine aynen karlk ver. Bundan sonra yine aksrrsa:

"— Sen nezle olmusun = üütmüsün" de.» Abdullah b.

Ebû Bekr (r.a.), yalnz bunun üçüncüden sonra m, yoksa
dördüncüden sonra m olduunu bilmiyorum, demitir.3

*
« % o* j& îî M J& 'J ! jj& ^ m. ^'j^j - o

5. Nafi'den: Abdullah b. Ömer (r.a.) aksrd zaman ona:
«Yerhamükellah» denilince «yerhamünallahü ve iyyaküm ve
yafru lenâ ve leküm = Allah bize de size de rahmet eyleyip
mafiret buyursun.» derdi.

(3) Ebu Davud, Edeb, 40/92;

eybanî, 954.
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6. Abdullah b. Ebû Talha'nn olu îshak'dan: ifa'nn azatl

kölesi Râfi b. îshak bana öyle dedi: Abdullah b. Ebû Talha ile be-

raber Ebû Said el-Hudrî (r.a.)'yi hastalnda ziyarete gittik. Ebû
Said bize dedi ki: Resûlullah (s.a.v.), «çersinde heykel veya re-

sim bulunan bir eve melekler girmez.» buyurdu.

Ravi Ishak, burada Ebû Said (r.a.)'in (resim ve heykelden)

hangisini söyledii hususunda üphe etti.
4
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(4) îbn Abdilber der ki: Bu, konuyla ilgili en sahih ve senedi en güzel hadistir.

Zurkanî der ki: Yani en sahih ve en güzeldir.

Burada, heykel ve resmin her ikisinin birden kast edilmi olma ihtimali bu-

lunduu gibi, hadisi erifte geçen «timsal» kelimesinin bal bana müsta-

kil resimler, «suret» kelimesinin de baka bir ey üzerine nak veya süsle-

me olarak yaplan resimler olma ihtimali de vardr. (Bâcî, el-Münteka, c.7,

s. 287).
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7. Utbe b. Mesudun torunu Ubeydullah b. Abdullah'dan öyle
rivayet edildi: Ubeydullah, Ebû Talha el-Ensari'yi hastalnda
ziyarete gitti. Yanna vardnda Sehl b. Huneyf de orada idi. Ebû
Talha bir adam çard, altndaki sergiyi çkarttrd. Sehl b. Hu-
neyf kendisine:

«— Onu neden çkartyorsun?» diye sordu. O da:

«— Çünkü onda resimler var. Onlar hakknda da Resûlullah
(s.a.v.)'in ne söylediini biliyorsun» dedi. Sehl de:

«— Resûlullah (s.a.v.) kumalardaki nak ve süslemeler
hariç dememi miydi?» deyince Ebû Talha:

«— Evet. demiti ama çkartmak kalbime daha ho geldi.» diye

cevap verdi.5

cJ^a» . Jj-âj [Ji uU ^ix.
fü
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8. Aie (r.a.)'dan: O, üzerinde hayvan resimleri bulunan bir

küçük yastk satn ald. Resûlullah (s.a.v.) onu görünce kapnn
önünde durdu, içeri girmedi. Hz. Aie onun yüzündeki honutsuz-
luu anlad ve:

«<— Ya Resûlullah, (yaptm hatadan) Allah'a ve onun
Resûlüne dönüyorum. Ne suç iledim ki?»» diye sordu. Resûlullah

(s.a.v.):

«— Bu resimli yastk ne oluyor?» dedi. Hz. Aie (r.a.)'da:

«— Onu senin için aldm. Üzerine oturur ve ona yaslanrsn.»
deyince Resûlullah (s.a.v.):

(5) Muvatta ravileri, bu hadisin isnadnda ve metninde ihtilafszdr.

eybanî, 904.



M I ZN tSTKMK KITAM 357

«— Bu resimleri yapanlar kyamet günü azab çekecek-
ler. Onlara: Yaptnz bu suretlere can veriniz, denilecek,»
buyurdu. Sonra da devamla:

«— çerisinde resim bulunan eve melekler girmez.» bu-

yurdu. 6

(2) Buhar, Buyu, 34/40; Müslim, Libas, 37/26, no:96; eybanî, 903.
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4. KELER YEMEK
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9. Süleyman b. Yesar der ki: Yannda Abdullah b. Abbas (r.a.)

ve Halid b. Velid (r.a.) olduu halde Resûlullah (s.a.v.) Haris'in

kz Meymune'nin evine girdi. Orada beyaz kelerler görünce:

«— Bunlar size nereden geldi?» diye sordu. O da:

• «— Onu bana kardeim Haris kz Hüzeyle hediye etti» diye
cevap verince Resûlullah (s.a.v.): Abdullah b. Abbas ve Halid b.

Velid'e:

«— Yiyin!» buyurdu. Bunun üzerine onlar da:

«— Sen de yemez misin ya Resûlallah?» diye sordular.
Resûlullah (s.a.v.) da:

«— Bana Allah tarafndan bir melek topluluu geliyor
(megulüm).» dedi. Meymune (r.a):

«— Ya Resûlullah sana içmen için yanmzda bulunan sütten
verelim mi.» deyince Resûlullah (s.a.v.):

«— Verin» dedi ve sütü içince öyle buyurdu:

«— Bu size nereden geldi?» Meymune:
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«— Onu bnna kz kardeim Huzeyle hediye etti» diye cevap
verdi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu:

«— Benden hürriyete kavumas için izin istediin cari-

yen hakknda ne dersin. Onu kz kardeine ver ve onunla,
bakmakla yükümlü olduun kardeine sla-i rahimde bu-
lun. Bu senin için daha hayrldr.»7

10. Muirenin olu Halid b. Velid'den: Resûlullah (s.a.v.) ile

beraber hanm Meymune (r.a.)'nin evine girdiimizde içeriye

kzartlm keler getirildi. Resûlullah (s.a.v.) ona elini uzatnca
Meymune'nin evinde bulunan baz kadnlar, öyle dediler:

«— Resûlullah (s.a.v.)'in yemek istedii eyin ne olduunu ona
bildirin.» Bunun üzerine:

«— O kelerdir ya Resûlallah!» denilince Resûlullah (s.a.v.) eli-

ni çekti. Ben de:

«— Yoksa bu haram m ya Resûlallah?» diye sordum. Bunun
üzerine Resûlullah (s.a.v.):

«— Hayr, fakat o benim kavmimin topraklarnda bu-
lunmaz, bu yüzden onu canm çekmedi» buyurdu. Halid der
ki: Onu önüme çektim ve Resûlullah (s.a.v.)'in gözü önünde ye-

dim. 8

(7) Mürseldir. îbn Abdilber der ki: Bubeyr b. el-Eecc, Süleyman b. Yesar- Mey-
mune yoluyla rivayet eder.

(8) Buhar, Zebâih, 72/33; Müslim, Sayd, 34/7,no: 43. Bkz. Zurkanî, 44, s.193

(1278 basm)
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11. Abdullah b. Ömer (r.a.) der ki: Bir zat Rcsûlullah (s.a.v.)'e

seslenerek öyle sordu:

«— Ya Resûlallah! Keler hakknda ne buyurursun?»
Rcsûlullah (s.a.v.) de:

«— Onu ne yer, ne de haram ederim» buyurdu. 9

(})> Tirmir.î, Et'me, 23/3 (Bu, snhih-hftsen bir hadistir).
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12. Sahabeden Süfyan b. Ebî Züheyr, mescidin kapsnda
yanndakilere hadis rivayet ederek dedi ki: Resûlullah (s.a.v.)'i

öyle derken iittim:

«Bir kimse bahçesini ve hayvanlarn korumayan bir

köpek edinirse, bu köpek o kiinin amelinden her gün bir

krat eksiltir.» Saib:

«— Bunu sen Resûlullah (s.a.v.)'den mi iittin?» diye sorunca,

Süfyan:

«— Mescidin Rabbine yemin ederim ki evet.» dij'e cevap ver-

di.
10

13. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle
buyurdu: «Av köpei veya davar köpei dnda köpek
besleyen kimsenin amelini bu köpek her gün iki krat ek-

siltir.»11

(10) Buharî.Hars, 41/3; Müslim, Musâkat, 22/10, no:61; eybanî, 892.

(11) Bharî, Zebaih, 72/6; Müslim, Musâkat, 22/10, no:50; eybanî, 893.
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14. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) (babo)
köpeklerin öldürülmesini emretti.12

(12) Buhar, Bed'u'l-Halk, 59/17; Müslim, Musâkat, 22/10, no:43.
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15. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.): «Küfrünba
dou taraflarndadr. Büyüklük iddias ve bakasn
küçük görmek deve ve at sahiplerindedir. (Yani çölde
yaayanlardadr.) Vakar ve alçakgönüllülük koyun sahip-
lerindedir.»13
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16. Ebû Said el-Hudri (r.a.) der ki: Resûlullah (s.a.v.) öyle bu-
yurdu: «Müslümann en hayrl mal, da balarnda ve va-
dilerde arkasnda dolat koyunlar olacak. O dinine
ball sebebiyle fitnelerden kaçar.»14
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17. îbn Ömer (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu:
«Hiç bir kimse dierinin davarn izni olmakszn sama-
sn. Sizden biri odasnn kendine verilmesini ve deposu-

(13) Buhar, BedV-Halk, 59/15; Müslim, îman, l/21,no:85.

(14) Buhar, Bed'u'l-Halk, 59/15.
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nun krlp yiyeceinin alnmasn ister mi? Bunun gibi
davarlarmn memeleri de onlarn yiyeceklerini depo eder.
O halde, hiç bir kimse dierinin davarn izni olmakszn
samasn.»16

18. îmam Malike öyle rivayet edildi: Resûlullah (s.a.v.): «Ko-
yun gütmemi hiç bir peygamber yoktur.» buyurdu.

«— Sen de mi? Ya Resûlallah!» denilince:

«— Ben de» buyurdu.16

(15) Buhar, Lukata, 45/8; Müslim, Lukata, 31/2, no:13.

(16) Bu duyma (bela), Abdurrahman b. Avf, Cabir ve Ebu Hureyre'den mevsul
olarak gelmitir: Buharî, tcare, 37/2.
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7.YA ÇERSNE FARE DÜMES VE NAMAZDAN ÖNCE
YEMEE BALAMAK
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19. Nafî'den: bn Ömer'e akam yemei getirilir, bu arada

evinde iken imamn kraatim iitir, yemeim yiyinceye kadar ace-

le etmezdi.

20. Peygamber efendimiz (s.a.v.)'in zevcesi Meymune (r.a)'dan

Resûlullah (s.a.v.)'e ya içerisine düen farenin durumu soru-

lunca:

«— Fareyi ve etrafnda bulunanya çkartp atnz» bu-
yurdu. 17

(17) Buhar, Zebâih, 72/34; eybanî, 984
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8. UURSUZLUKTAN SAKINMAK

21. Sehl b. Sa'd es-Sâidî (r.a.)'dan:

Resûlullah (s.a.v.): «Uursuzluk varsa atta, kadnda ve
evde olur» buyurdu.18

w

22. Abdullah b. Ömer (r.a.)'dan:

Resûlullah (s.a.v.): «Uursuzluk evde, kadnda ve attadr»
buyurdu. 19

. k j h ^ «iti ti^y jui

23. Yahya b. Said'den:

Bir kadn Resûlullah (s.a.v.)'e gelip:

«— Ya Resûlallah! Oturduumuz bir evimiz var. Nüfusumuz
kalabalk» malmz çoktu. imdi nüfusumuz azald, mal yok oldu»
deyince, Resûlullah (s.a.v.):

«— O evi uursuz sayarak terkediniz.» buyurdu.20

(18) Buhar, Cihad, 56/47; Müslim, Selâm, 39/34, no:119.

(19) Buhar, Nikâh, 67/17; Müslim, Selâm, 39/34, no:115.
Aslnda tslâm uursuzluk inancn reddeder. Bu üç uursuz varln zikre-
dilmesi iki ekilde yorumlanmtr:
1) Hz. Aie'nin belirttiine göre, Rasûlullah bu hadiste cahiliye inann
dile getirmi ve "onlar bu üç eyi uursuz sayard" demitir.
2) Baz âlimler ise, bu üç eyin genel hükümden istisna tutulduunu, bu
takdirde onlar terketmek gerektiini söylemilerdir.

(20) îbn Abdilber der ki: Enes ve bakalarndan gelen bir hadistir. Ebu Davud
Tb, 27/24.
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24. Yahya b. Said der ki: Resûlullah (s.a.v.)'in salr bir deve
hakknda:

Bunu kim saacak?» diye sormas üzerine, bir zat kalkt.

Resûlullah da ona:

«— Adn ne?» diye sordu. Adam Resûlullah (s.a.v.)'e:

Mürre» diye cevap verince, Resûlullah (s.a.v.):

«

—

«— Bunu kim saacak?» diye sorunca, baka bir zat kalkt.

Resûlullah (s.a.v.) Ona da:

«—Adn ne?» dedi. Adam:
«— Harb» diye cevap verdi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.)

Ona da:

«— Otur» dedi. Sonra yine:

«— Bunu kim saacak?» diye sordu. Bu kez baka bir zat

kalkt. Resûlullah (s.a.v.) ona da:

«—Adn ne?» diye sordu. Adam da:

«— Yeî» diye cevap verdi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.)

ona:

«— Sen sa» buyurdu.21

(21) Mürsel ve müdaldir. îbn Abdilber, IbnVehb - îbn Lehîa - el-Haris b. Yezid -

Abdurrahman b. Cubeyr. -Yaî el-Gfasî yoluyla mevsul olarak rivayet

eder.
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25. Yahya b. Said'den: Ömer b. Hattab bir zata:

«— Adn ne?» diye sordu. O da
«— Cemre» diye cevap verdi. Ömer (r.a.):

«— Kimin olusun?» diye sordu.

«— ihab'in oluyum» dedi. Ömer (r.a.):

«— Kimlerdensin?» diye sordu. O da:

«— Huraka'dan» diye cevap verdi. Ömer (r.a.):

«— Evin nerede?» dedi. Adam
«— Haratün-Nâr'da»22 diye cevap verdi. Ömer (r.a.):

«— Hangisi?» diye sorunca adam:
«— Alevlisi» diye cevap verdi. Ömer (r.a.):

«— (Öyle ise) ailene yeti, yandlar» dedi. Adam:
«— Olay, Ömer b. Hattab'n dedii gibi oldu» dedi.23

(22) Scak veya ateten talan yanm gibi kararm bir yer anlamnda Medine
yaknlarnda bir mevkii ismi.

(23) Munkatdr. Ebu'l-Kasm b. Biran, Fevaidinde Musa b. Ukbe - Nafi - îbn

Ömer yoluyla mevsul olarak rivayet eder.

eybanî, 988
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10. KAN ALMAK VE KAN ALANIN ÜCRET
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26. Enes b. Maliktr.a.) der ki: Resûlullah (s a v.) kan aldrd,

kann Ebu Taybe ald. Resûlullah (s.a.v.) de ona bir sa' hurma ve-

rilmesini ve memurlarna da onun haracn hafifletmelerini em-

retti. 24
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27. îmam Malik'e öyle rivayet edildi: Resûlullah (s.a.v.) öyle

buyurdu: «Bir ilaç hastal tedavi ederse, kan almak da onu
öyle tedavi eder.»25

28. Harise oullarndan biri olan Ensar'dan Ibn Muhayyise
kan alan bir adam ücretle çaltrmak hususunda Resûlullah

(s.a.v.)'den izin istedi. Resûlullah (s.a.v.) ona izin vermedi. Adam,
Resûlullah (s.a.v.)'a «Onu (ücreti) kölelerine yedir» deyinceye ka-

dar izin istemeye devam etti.
26

(24) Buhar, Buyu, 34/39.

(25) Bu haber, Ebu Hureyre, Enes ve Semura b. Cendub'tan manaca sahihtir.

(26) îbn Abdilber der ki: Yahya ve lbnu'1-Kasm, böylece rivayet ederler. Bu
yanltr, hiçbir bilgin bu konuda üjDhe duymaz. Sa'd b. Manisa'nn

sanabil ii yokken, olu Hiram'n nasl olsun? üphesiz ki bu hadisi

Zührî'den rivayet eden I liram b. Sa'd b. Mahisa'dr. Bkz. Tirmizî, Buyu,

12/47; Ibn Mace, Ticârât, 1 2/10.
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11. DOU KONUSUNDAK RVAYETLER

29. Abdullah b. Ömer (r.a.) öyle rivayet eder: Resûlullah
(s.a.v.)'in öyle buyurarak douya iaret ettiini gördüm: «te
fitne buradadr. eytann boynuzunun doduu yerde.»27

iLi ^i . >u 4 yi: . t^Ii^ÜS : J&1\U
30. imam Malike öyle rivayet edildi: Ömer b. Hattab (r.a.)

Irak'a gitmek isteyince Ka'bül-Ahbar ona:

«— Ey Mu minlerin emin, Irak'a gitme. Zira sihrin onda doku-
zu orada, cinlerin fasklar orada ve devasz hastalklar da
oradadr.» dedi.

(27) Buhar, Bedu'MIalk, 59/1 1 ;
Müslim, Fiten, 52/16, no: 45-49.
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31. Ebû Lübabe'den: Resûlullah (s.a.v.) yuvalanndaki
ylanlar öldürmeyi yasaklad.

«" -
.

-

(s.a.v.) evlerdeki küçük ylanlar öldürmeyi yasaklad. Ancak
kuyruu ksa ve srtnda iki beyaz çizgisi olanlar hariç. Çünkü bu
iki çeit ylan, gözün nurunu alr ve kadnlarn çocuk düürmesine
sebep olurlar.28
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(28) Mürseldir. Sahîhayn'de bn Ömer, Aie ve Ebu Lubâbe'den benzeri mevsul

hadis vardr: Buhar, Bedu'l-Halk, 59/15; Müslim, Selâm, 39/37, no: 128-
134.
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33. Hiam b. Zühre'nin azatl kölesi Ebû Sâib der ki: Ebû Said
el-Hudrî'nin yanna girdim ve onu namaz klarken buldum.
Namazn eda edinceye kadar oturup onu bekledim. Evinde sedi-

rin altnda bir hareket hissettim. Baktm ki bir ylan! Onu
öldürmek için ayaa kalktm. Ebû Said «Otur» diye iaret etti.

Namaz bitirince evde bir oday göstererek dedi ki:

«—u oday görüyor musun?» Ben de:

«— Evet» dedim. Ebû Said:

«— Orada yeni gerdee girmi bir genç vard. Bu genç
Resûlullah (s.a.v) ile beraber Hendek savana katld. Resûlullah
(s.a.v.) Hendek'de iken, bu genç gelerek, ondan izin istedi ve öyle
dedi:

«— Ya Resûlallah ben yeni evliyim, bana izin ver» Resûlullah
(s.a.v.) ona izin verdi ve öyle emretti:

«— Silâhn yanna al. Zira Beni Kurayza'nn sana bir
ey yapmalarndan korkuyorum.» Genç evine gittiinde,
karsn iki kap arasnda ayakta dururken gördü. Onu vurmak
için mzraa elini uzatt ve ona izzeti nefis galip geldi. Bunun
üzerine hanm: «Evine girip içerdekini görmeden acele et-

me» dedi. Genç de eve girdi yatann üzerinde kvrlm
bükülmü bir ylan gördü. Ona mzran saplad. Sonra dar
çkarp mzran eve dikti. Mzran ucunda ylan titredi ve genç
ölü olarak yere ykld. Genç mi yoksa ylanm daha önce öldü bi-

linmiyor. Bu durum Resûlullah (s.a.v.)'a anlatlnca öyle buyur-
du:

«Medine'de müslüman olmu cinler vardr. Onlardan
birini görürseniz, üç gtin mühlet verin. Ondan sonra ister-

seniz öldürün. Zira o, eytandr.»

(29) Müslim, Selâm, 39/37, no:129.
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34. îmam Malik'e öyle rivayet edildi: Resûlullah (s.a.v.) sefe-

re çkmak maksadyla ayan üzengiye koyunca öyle derdi:

«Allah'n adyla! Allahm, seferde sahip sensin, ailem
hakknda vekil sensin. Allahm, yeryüzünü bizim için dür
ve yolculuu bize kolayla tr. Allahm, yolculuun iddet
ve eziyetlerinden, yolculukta üzüntü verici bir eye ura-
maktan, mal ve çoluk,-çocuk bakmndan kötü bir manzara
ile karlamaktan sana snrm.»30

Hakimin kz Havle'den öyle rivayet edildi: Resûlullah (s.av.)

«Bir yerde konaklayan bir kimse öyle desin, buyurdu:
-

«— Yaratt eylerin errinden Allah'n tam ve
noksansz kelimelerine snrm,» çünkü (öyle derse) ora-

dan göç edinceye kadar ona hiç bir ey zarar veremez.» 31

(30) Bu haber, Abdullah b. Serahsî, bn Ömer, Ebu Hureyre ve bakalarndan
sahihtir. Bkz. Müslim, Hac, 15/75, no:425.

(31) Müslim, Zikr, 48/16, no:54, 55.
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14. YOLCULUKTA YALNIZ BULUNMAK

35. Amr b. uayb dedesinden öyle rivayet etti: Resûlullah
(s.a.v.) «Tek yolcu eytandr.32 Çift yolcu iki eytandr. Üç
tanesi ise bir cemaattir.»33

36. Said b. Müseyyeb der ki: eytan bir ve iki yolcuya musallat
olur. Üç kii olursa onlara musallat olamaz. 34

37. Ebû Hüreyre (r.a.) öyle rivayet etti: Resûlullah (s.a.v.):

«Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadn için, yannda
mahremi olmadan bir gün bir gecelik mesafeye yolculuk
yapmas helal olmaz,» buyurdu.35

(32) Ünsiyet ve iyi davran hususunda hayrdan uzaktr.

(33) Ebu Davud, Cihad, 15/79; Tirmizî, Cihad, 21/4.

(34) Ebu Ömer der ki: Muvatta ravilerinin ittifakyla mürseldir.

Kasm b. Asbag, Abdurrahman b. Ebi'z-Zinâd-Abdurrahman b. Harmele -

Said b. el-Museyyeb - Ebu Hureyre yoluyla mevsul olarak rivayet eder.

(35) Buhar, Taksîru's-Salât, 18/4; Müslim, Hac, 25/74, no: 421

.
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38. Halid b. Mâdân merfu olarak rivayet ettii hadisinde der
ki: «Allah Teâlâ lütuf sahibidir. Kolayl sever, ondan
holanr, iddet ve meakkate kar göstermedii yardm
ona gösterir. Siz dilsiz hayvanlara bindiinizde, onlar
allm yerlerine indiriniz. Eer yer kurak ve çorak ise,

ilikleri erimeden oradan süratlice geçiriniz. Gece yolculu-
unu tercih ediniz. Çünkü gündüz alnamayan yol, gece
alnr. Siz yol üzerinde sabaha kar konaklamak 4 -»

saknn. Zira yol hayvanlarn gelip geçecei ve ylanlar n
snaca yerdir.» 36

39. Ebû Hüreyre (r.a.), Resûlullah (s.a.v.)'in öyle buyurdu-
unu rivayet etti: «Yolculuk azabdan bir parçadr. Sizden bi-

rinin uyumasna, yemesine ve içmesine engel olur. Her-
hangi biriniz ihtiyacn giderince (iini görünce), ailesine
dönmeye acele etsin.»37

(36) bn Abdilber der ki: Bu, pekçok yoldan müsned bir hadistir. Bunlar mahfuz
pekçok hadistir.

(37) Buhar, Umre, 26/19; Müslim, îmaret, 33/55, no:179.
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1(J. KÖLELERE YUMUAK DAVRANMAK

40. Ebû Hüreyre (r.a.) Resûlullah (s.a.v.)'in öyle buyurdu-
unu rivayet etti: «Normal bir ekilde yedirilip giydirilmesi,
kölelerin hakkdr. Ona gücünün yetmeyecei i yaptrla-
naz.» 38

• • - *

41. îmam Malike öyle rivayet edildi: Ömer b. Hattab (r.a.),

her cumartesi günü Medine'nin kenar semtlerine gider, bir köleyi

gücü yetmeyecei bir ite çalrken görürse o ii ona yaptrmazd.
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42. Ebû Süheyl'in babas Malik, Osman b. Aftan (r.aji hutbe
okurken dinledi. Osman (r.a.) öyle diyordu: «Sanat olmayan
cariyeyi kazanç salamaya zorlamayn. Siz onu kazanca
zorlarsanz, namusunu satarak kazanr. Küçükleri de
kazanç salamaya zorlamayn. Zira o bulamazsa çalar. On-
lardan müstani kalnz.. Helal olan yiyecekleri araynz.»

(38) Müslim, Eyman, 27/10, no:41.
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17. KÖLE VE »AII HAKKINDAK RVAYETLER

43. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.)'in öyle
buyurduu rivayet edildi: «Köle efendisine samimi davranr-
sa ve Allah'a kar ibadetini güzel ifa ederse ona iki kat se-

vap verilir.»39
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44. imam Malike öyle rivayet edildi: Ömer b. Hattab (r.a.)

olu Abdullah'n cariyesinin hür kadnlar gibi giyindiini görünce
kz Hafsa'nn yanna giderek: «Kardeinin cariyesinin hür
kadnlarn ekline bürünerek insanlar arasnda dolatn
görmeyeyim» dedi ve bunu ho karlamad.

(39) Buhnrî, Itk, 49/16; Müslim, Eyman, 27/11, no: 43.





55

BEY'AT KTABI





L BEY'AT HAKKINDAK RVAYETLER
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1. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Biz Resûlullah (s.a.v.)'e (Emir

ve yasaklann) duyduumuza ve (Allah'a, Resûlüne ve ulul-emre)

itaat edeceimize dair bey'at ettiimizde bize:

«— Gücünüzün yettii hususlarda! » diye buyurdu.1

ûfe ^ *i » ûVjl j£ Xi . 3^ *j .
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2. Rukayka'nn kz Ümeyme (r.a.) der ki:

slam üzere Resûlullah (s.a.v.)'a bey'at eden kadnlar arasn-

da ben de geldim. Onlar öyle dediler:

«—-Ya Resûlullah, Allah'a hiç bir ortak komayacamza, hr-

szlk yapmayacamza, zina etmeyeceimize, çocuklarmz öl-

dürmeyeceimize, kendi tarafmzdan yaplm bir iftirada bulun-

mayacamza, iyiliklerde sana kar gelmeyeceimize dair sana

söz veriyoruz.» Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.):

<«— Gücünüzün yettii hususlarda! » buyurdu.

(1) Buhar, Ahkâm, 93/43; Müslim, maret, 33/22, no:90.
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Onlar:

«— Allah ve Resulü bize, bizden daha merhametlidir. Ya
Resûlallah, gel sana bey'at edelim» dediklerinde Resûlullah
(s.a.v.):

«— Ben kadnlarla tokalamam, benim yüz kadna söy-
lediim söz, bir kadna söylediim söz gibidir.» buyurdu.2

sû\ & M 0 . ^ d .p&^ k/t : 4\^ *m m> çl
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3. Abdullah b. Dinar öyle rivayet eder: Abdullah b. Ömer
(r.a.) Abdülmelik b. Mervan'a bey'at ettiini bildiren mektubunda
öyle yazd:

«— Rahman ve rallim olan Allah'n adyla! îmdi, Allah'n kulu,

mü'minlerin emiri Abdülmelik'e:

Sana selâm olsun. Ben senin için kendisinden baka ilâh ol-

mayan Allah'a hamd ederim. Allah ve Resulünün emirleri üzerine

gücüm yettii kadar seni dinleyip itaat edeceime söz veriyorum.»

(2) Tirmizî, Siyer, 19/37; Nesaî, Bey'at, 19/18.
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1. SEVLMEYEN SÖZLER
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1. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den Resûlullah (s.a.v.)'in öyle bu-

yurduu rivayet edildi: «Bir kimse, müslüman kardeine: "Ey
kâfir" derse ikisinden birisi bu söze dûçar olur.»1

'
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2. Ebû Hureyre (r.a.)'den Resûlullah (s.a.v.)'in öyle buyurdu-

«Bir kiinin "insanlar kahrolsun" dediini iittiinde
(bil ki) o kii onlardan en çabuk helake urayan olur.»2

•

3. Ebû Hüreyre (r.a.)'den Resûlullah (s.a.v.)'in öyle buyurdu-
u rivayet edildi: «Sizden hiç kimse: "Zamann kötülüüf' de-
mesin. Zira zamana nisbet edilen eyi yapan Alhh'dr.»3

(1) Buhar, Edeb, 78/13.

(2) Müslim, Bir 45/41, no: 139.

(3) Buhar, Edeb, 78/101
;
Müslim, Elfaz, 40/1, no:4.
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4. Yahya b. Said der ki, Meryem olu îsa (Hz. Isa) yolda bir do-

muzla karlanca ona:

«— Emniyetle git» dedi. sa'ya:

m söylüyorsun? diye sordular. îsa öyle«— Bu sözi

cevap verdi:

«— Ben dilimi kötü söz söylemeye "altracamdan korkuyo-
rum.»
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5. Bilal b. Haris el-Müzenî unlar rivayet etti: Resûlullah

(s.a.v.) öyle buyurdu: «Bir adam Allah'n raz olaca bir söz

söyler, o sözün ulaaca yere ulamadn zanneder.
Allah kyamet gününe kadar bu söz sebebiyle ondan raz
olduunu yazar. Bir kimse de, Allah'n gazabn mucip bir
söz söyler, o sözün ulaaca yere ulamadn zanneder.
Bu söz sebebiyle, kyamet gününe kadar Allah o kiiye
gazab ettiini yazar.»4

j^ji &i . j&>r ^ i« y\^L; u usx j^ji y : *js i>:>

6. Ebû Hüreyre (r.a.) der ki: Bir kii bir söz söyler de o sözden

dolay cehennem ateine düecei hatrna gelmez. Bir kimse de

bir söz söyler, bu sözden dolay Allah'n kendisini cennete koyaca-

aklna gelmez.6

(4) Ebu Hureyre'den buna yakn merfu olarak rivayet edilir. Bkz. Buharî,

Rkâk, 81/23; Müslim, Zühd, 53/6, no:49, 50.

(5) Bu mevkuftur.

Abdurrahman b. Abdillah b. Dinar -babas- Ebu Salih Ebu Hureyre yoluyla

merfu olarak rivayet edilir: Buharî, Rkâk, 81/23.
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3. ALLAH'I ANMADAN KONUMANIN MEKRUHLUU
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7. Abdullah b. Ömer (r.a.) der ki: Doudan iki kii gelerek hita-

bede bulundular. Açklamalar halkn houna gidince Resûlullah
(s.a.v.): «Beyanda sihir vardr» veya «Baz beyanlar sihirdir»

buyurdu.6

p$5\ y£2 V: Jy; otf
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8. îmam Malike öyle rivayet edildi: Meryem olu îsa öyle
derdi: Allah' anmakszn çok konumayn. Sonra kalbleriniz kat-
lar. Kat kalb ise, Allah'dan uzaktr, fakat siz bilemezsiniz. Siz

tanrlarncasna insanlarn günahlarna bakmaynz. Kullar gi-

bi kendi günahlarnza baknz. Zira insanlar (günahlara) dûçar
olur ve ondan kurtulabilir. Belâya urayanlara acyn. Afiyetten

dolay da Allah'a hamd edin. 7

9. imam Malike öyle rivayet edildi: Hz. Peygamberin han-
m Aie (r.a.) yatsdan sonra ailesinden bazlarna haber göndere-
rek: «Kâtip meleklere istirahat vermez misiniz?» derdi.

(6) Buhar, Tb, 86/51.

(7) Mürseldir. Alâ b. Abdirrahman b. Ya'kub -babas- Ebu Hureyre senediyle

mevsuldür; Müslim, Bir, 45/20, no:70.
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10. Mahzum kabilesinden Abdullah b. Hattab'n olu Mutta-
lib derki: Bir zat Resûlullah (s.a.v.)'e:

«— Gybet nedir?» diye sorunca Resûlullah (s.a.v.):

«— Bir kiinin duyduu zaman holanmayaca eyleri
anlatmandr. » buyurdu. Adam:

«— Ya Resûlallah gerçek olursa da m?» diye sordu. Resûlul-

lah (s.a.v.):

«— Aslsz bir ey söylersen bu iftira olur.» buyurdu.8

(8) eybanî, 956.



390

5. DLDEN KORKMAK

jîî . Û4I iüi jL ^ <i j^j jû ^ .

jfc
-i D^j^ . M fe'

u

11. Atâ b. Yesar, Resûlullah (s.a.v.)'n öyle buyurduunu ri-

vayet etti: «Allah bir kimseyi iki eyin errinden korursa, o
kii cennete girer.» Bunun üzerine bir zat:

«— Ya Resûlallah (bunlar) bize söyleme» deyince Resûlullah
(sa.v.) da sustu. Sonra dönerek, birinci sözünü aynen tekrar etti.

Adam yine ona:

«— (Onlar) bize haber verme Ya Resûlallah» dedi. Resûlullah
(s.a.v.) yine sustu. Sonra ayn sözünü tekrarlad. Bunun üzerine

«— (Onlar) bize haber verme ya Resûlallah!» dedi. Sonra
Resûlullah (s.a.v.) yine ayn sözünü tekrarlad. Adam da ilk sözü-
nü söyleme cihetine gidince.yanndaki bir zat onu susturdu. Resû-
lullah (s.a.v.) bunun üzerine öyle buyurdu: «Allah bir kimseyi
iki eyin errinden korursa, o kii cennete girer: Dilinin ve
cinsî organlarnn! Dilinin ve cinsî organlarnn!..»9

(9) Ebu Ömer der ki: Malik'ten, bildiim kadaryla ihtilafsz mürseldir.

Buhar, Sehl b. Sa'd'den mevsul olarak rivayet eder: Rkak, 81/23.
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12. Zeyd'in babas Elem öyle rivayet etti: Ömer b. Hattab,
Ebu Bekir dilini çekerken onun yanna girdi ve ona: «Allah seni ba-

lasn, yapma!» deyince Ebû Bekir (r.a.):

«— Bu, beni tehlikeye düürdü» dedi.
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6. BRNN YANNDAKKNN GZL
KONUMASI
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13. Abdullah b. Dinar der ki: Ben ve Abdullah b. Ömer (r.a.),

Utbe olu Halid'in çardaki evinde idik. Bir kii gelerek Abdul-

lah, ile gizli konumak istedi. Orada Abdullah ile

isteyen adamdan ve benden baka kimse yoktu,

olmamz için bir adam daha çard. Bana ve çard adama öy-
le dedi: Biraz bekleyin. Ben Resûlullah (s.a.v.)'i öyle derken iit-

tim: «Bir kiinin yannda, iki kii gizli konumasn»

14. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den Resûlullah (s.a.v.)'n öyle bu-

yurduu rivayet edildi: «Üç kii birarada bulunduunda ikisi

gizli konumasn.»10

(10) Buhar, sti'zan, 79/45; Müslim, Selâm, 39/15, no:3G.
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15. Safvan b. Süleym öyle rivayet etti: Bir zat Resûlullah
(s.a.v.)'e:

«— Hanmma yalan söyleyebilir miyim ya Resûlallah?»diye
sordu. Resûlullah (s.a.v.):

«— Yalanda hayr yoktur.» buyurdu. O zat:

«— Ona bir takm vaadlerde bulunup11 kendisine söyleyebilir

miyim?» diye sorunca, Resûlullah (s.a.v.):

«— Bunda bir günah yoktur.» buyurdu.12

16. îmam Malike rivayet edildiine göre Abdullah b. Mesud
öyle derdi: Doru sözden ayrlmayn. Çünkü doruyu söylemek
iyi amel yapmaya, iyi amel yapmak da cennete götürür. Yalandan
saknn. Çünkü yalan günaha götürür. Günah ise cehenneme gö-

türür. Nitekim: «Doru konutu, iyi amel iledi; yalan konutu,
günaha girdi» sözü mehurdur. 13

(11) Yerine getireceine inand vaadler demektir.

(12) Mürseldir. Ebu Ömer der ki: Hiçbir yoldan müsned olduunu bilmiyorum.

(13) Buhar, Edeb, 78/69; Müslim, Bir, 45/29, no: 103-105.
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17. mam Malike öyle rivayet edildi: Lokmana ondaki fazile-

ti kast ederek:

«— Gördüümüz bu fazilete seni ulatran nedir? diye sorul-

duunda, Lokman:

«Doru konumak, emaneti yerine getirmek ve gereksiz ileri

terk etmek» diye cevap verdi.

18. mam Malik'in rivayet ettiine göre Abdullah b. Mesud
(r.a.) öyle derdi: Kul yalan konumaya devam ettikçe, Allah ka-

tnda yalanclardan yazlncaya ve kalbinin tamam karanncaya
kadar kalbinde siyah bir leke belirir.

14
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19. Safvan b. Süleym der ki: Resûlullah (s.a.v.)'e:

«—t- Mü'min korkak olur mu?» diye sorulduunda:

«— Evet» diye cevap verdi.

«— Mü'min yalanc olur mu?» diye sorulunca da:

«— Hayr» buyurdu.15

(14) Mevkuftur, hükmü merfudur. Çünkü bu konuda içtihada yer yoktur.

(15) Mürsel veya mu'daldir. ebu Ömer der ki: Salam bir yoldan müsned olarak-

bilmiyorum. Hasen-mürsel bir hadistir.



8. MALI GEREKSZ YERLERE HARCAMAK VEK
YÜZLÜLÜK

20. Ebu Hüreyre (r.a.)'den Resûlullah (s.a.v)'in öyle buyur-

duu rivayet edildi: «Allah sizden üç hususta raz olur ve üç
hususta da size gazap eder. Sizin kendisine ibadet edip ona
hiçbir ortak komamanza; toptan Kur'an- Kerim'e yap-
manza ve Allah'n banza geçirdii kiilere itaat etmeni-
ze raz olur. Dedikodu yapmanza, malnz gereksiz yerle-

re harcamanza ve çok soru sormanza da gazab eder.»16

21. Ebû Hüreyre (r.a.)'den Resûlullah (s.a.v.)'n öyle buyur-

duu rivayet edildi: nsanlarn en kötüsü, unlara bir yüzü-
nü, bunlara da baka bir yüzünü gösteren iki yüzlü kimse-

lerdir.»17

(16) Müslim, Akdye, 30/5, no:10.

(17) Buhar, Ahkam, 93/27; Müslim, Bir, 43/26, no: 99.
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9. BR KMSENN AMEL YÜZÜNDEN TOPLUMA CEZA
VERLMES

22. mam Malik'e öyle rivayet edildi: Hz. Peygamberin han-
m Ümmü Seleme:

«— çimizde salih kimseler varken biz helak olur muyuz ya
Resûlaliah?» dediinde, Resûlullah (s.a.v.):

«— Evet, kötülük çoalnca helak olursunuz» diye cevap
verdi. 18

Û yjj . C,Ûl Jjü ittJl Ouî ¥ JUj ^12 '<LI y : J& 0^

23. Ömer b. Abdülaziz, öyle bir söz söylenirdi, dedi: «Yüce Al-

lah bir kiinin günahndan dolay topluma azab etmez, fakat bir

kötülük açk olarak ilenirse toplumun hepsi azaba dûçar olur-

lar.»

(18) îbn Abdilber der ki: Bu hadis Ummu Seleme'den, sadece kuvvetli olmayan
bir yoldan bilinir.

Zeynebb. Cah'tan bilinmektedir, mehur ve mahfuzdur.
Bkz. Buhar, Enbiya, 60/7; Müslim, Fiten, 52/1, no:l.
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24. Enes b. Malik (r.a.) der ki: Ömer b. Hattab (r.a.) ile beraber
çkmtk. O, bahçeye girdi, aramzda bir duvar vard. Onun öyle
dediini iittim:

«— Ömer b. Hattab mü'minlerin emiri! Bak, bak!.. Allah'a ye-

min ederim ki, ya Allah'dan korkarsn veya sana azab eder.»
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25. Kasm b. Muhammed öyle derdi: Yapmadklar bir eyi
konumay sevmeyen insanlarla yaadm. (Sahabeleri kast edi-

yor)

mam Malik der ki: Kasm, bununla ameli kast etmitir. Zira
kiinin sözüne deil ameline baklrP

(19) Nitekim Kur'an- Kerim'de öyle buyurulmutur: «Ey iman edenler! Ni-

çin yapmyacanz eyi söylüyorsunuz? Allah yannda en kötü
eyt yapmyacanz eyi söylemektir.» (Safî, 2-3).
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IL GÖK GÜRÜLTÜSÜ DUYULUNCA NE DENR?
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26. Abdullah b. Zübeyr'in olu Âmir, gök gürültüsünü duydu-
u zaman konumay brakr ve öyle derdi:

«Gök gürlemesi hamd ile, melekler de korku ile onu tebih
eder.»20 Bundan sonra da: «Bu, elbette ki yeryüzündekilere iddet-
li bir tehdittir» derdi.

(20) Râd,13.



12. RESÛLULLAH (S.A.V.VN TERKES
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27. Mü'minlerin annesi Hz. Aie (r.a.)'de rivayet edildiine
göre, Resûlullah (s.a.v) vefat edince, hanmlar Osman b. Aftan
(r.a.)', Ebû Bekir (r.a.)'e gönderip Resûlullah (s.a.v.)'dan kendile-
rine düen miras ondan istemesini söylediler. Bunun üzerine Hz.
Aie (r.a.) onlara; Resûlullah (s.a.v):

«— Biz miras brakmayz; bizim braktmz sadaka-
dr.» buyurmam myd? dedi.21

^
28. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.)'n öyle buyur-

duu rivayet edildi: «Benim varislerim altn paralar bölü-
mez. Hanmlarmn nafakasndan ve içimin masrafndan
baka braktklarm sadakadr.» 22

(21) Buhar, Feraid, 85/3; Müslim, Cihad, 32/16, no:51.

(22) Buharî, Feraid, 85/3; Müslim, Cihad, 32/16, no:55.
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CEHENNEM KTABI





L CEHENNEMN EVSAFI
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1. Ebû Hüreyre (r.a.)'den Resûlullah (s.a.v.)'n öyle buyurdu-
u rivayet edildi: «nsanlarn yakm olduu ate, cehennem
ateinin yetmi parçasndan bir parçadr.» Ashab:

«— Ya Resûlallah, dünya atei (cezalandrmak için) kâfi gelir»

dediler. Resûlullah (s.a.v.)da:

«— Cehennem atei dünya ateinden altm dokuz de-
rece daha iddetli klnd» buyurdu. 1

2. Ebû Hüreyre (r.a.)'nn «Siz cehennem ateini, bu ateiniz gi-

bi krmz m sanyorsunuz? O zift gibi simsiyahtr» dedii rivayet

edildi.2

(1) Buhar, Bedu'l-Halk, 59/10; Müslim, Cennet, 51/12, no:30

(2) Bâcî der ki: böylesini Ebu Hüreyre ancak duyarak bilebilir. Çünkü bu, gayb
tan bir haberdir. Hükmü merfudur (Zurkanî).
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SADAKA KTABI





1. SADAKAYA TEVK
407

. 1 . Ebu Hubab Saîd b. Yesar'dan: Resûlullah (s.a.v.) öyle bu-
yurdu:

«Kim helal kazancndan bir sadaka verirse —zaten Al-
lah ancak helali kabul eder—, onu Allah'n kudret eline ko-
yar. Allah da onu da gibi oluncaya kadar, sizden birinin
tayn veya deve yavrusunu büyüttüü gibi büyütür.» 1
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2. Ebû Talha'nn torunu îshak'dan, Enes b. Malikin öyle an-
lattn iittii rivayet edildi:

(1) Bu, shhatinde ittifak bulunan bir hadistir: Buharî, Tevhid, 97/23; Müslim,
Zekât, 12/19, no:63.
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Ebu Talha, Medine'de Ensar'dan en zengin hurmala sahip
olanyd. Kendisince en deerli mal da, Mescid-i Nebevinin kar-
sndaki «Beyruha» adndaki hurmal idi. Resûlullah (s.a.v.) ora-
ya girip tatl suyundan içerdi. «Sevdiiniz eylerden infak et-

medikçe iyilii elde edemezsiniz.»2 ayet i kerimesince, Ebû
Talha, Resûlullah (s.a.v.)'n huzuruna çkp:

«— Ya Resûlallah! Allah Teâlâ: «Sevdiiniz eylerden in-

fak etmedikçe iyilii elde edemezsiniz» buyuruyor. Bence
mallarmn en deerlisi, Beyruha (denilen hurmalk)'dr. O Allah
nzas için sadakadr. Allah katnda onun hayr veazm olmasn
umuyorum. stediin yere sarfet ya Resûlallah!» deyince, Resûlal-
lah (s.a.v.):

«—Bu ne kârl maldr, bu ne kârl maldr. Onun hakkn-
da söylediini iittim. Onu yaknlarna vermeni uygun gö-
rüyorum.» buyurdu. Bunun üzerine Ebû Talha:

«— Yapacam ya Resûlallah» dedi. Sonra hurmal akraba-
larna ve amcasnn oullarna taksim etti.

3/8

3. Zeyd b. Eslem'den:

Resûlullah (s.a.v.): «Dilenci at üzerinde de gelse ona ve-
riniz» buyurdu.3^

& • îâpfr M çi s .pili J jSj & iüt. - t
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(2) Âli îmran, 92
(3/a) Buhari, Zekât, 24/44; Müslim, Zekât, 12/14, no:42.

(3/b)lbn Abdilber der ki: Bu hadisin Malikten mürsel oluunda ihtilaf bilmiyo-
rum. Bildiim kadaryla, bu konuda dayanlacak müsned bir hadis yoktur.
Benzeri için bkz. eybanî, 933.
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4. Ensar'dan Ehelî kabilesine mensup Muaz'n olu Amr'dan
rivayet edildiine göre ninesi öyle demitir:

Resûlullah (s.a.v.) «Ey mü'min kadnlar! Sizden biri (ite-

lenmi bir koç paças da olsa, komusuna hediye vermeyi
küçük görmesin» buyurdu.4

5. îmam Malik'e peygamberimiz (s.a.v.)'in hanm Hz. Aie
(r.a.)'den öyle rivayet edildi:

Hz. Aie (r.a.) oruçlu iken bir yoksul kendisinden yardm iste-

di. Evinde ancak bir yufka ekmek vard. Azatl cariyesine:

«— Onu yoksula ver.» dedi. Cariye:

iftar edecein baka bir ey yok.» deyince, Hz. Aie (r.a.):

Onu dilenciye ver.» dedi.

Cariye der ki: Hz. Aie'nin emrini yerine getirdim. Akam
olunca ev halkndan biri veya bir insan bize yufka ekmee sarl-m bir koyun eti hediye etti. Mü'minlerin annesi Aie (r.a.) beni
çarp:

«— Bunu ye, bu senin ekmeinden daha hayrldr.» dedi.

6. îmam Malik'den: Bana rivayet edildi ki, mü'minlerin an-
nesi Hz. Aie (r.a.)'n Önünde üzüm varken bir yoksul kendisinden

(4) Buharî, Hibe, 51/1; Müslim, Zekât, 12/29, no:90; eybanî, 932.
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yiyecek istedi. Hz. Aie bir adama:

«— Bir tane al, yoksula ver.» dedi. Adam, Hz. Aie (r.a.)'ye a-
kn akn bakmaya balaynca:

«— Hayret mi ediyorsun? Bu bir tanede ne kadar zerre arl
görüyorsun?»dedi.5

(5) Kur'an- Kerim'de: «Km zerre miktar hayr ilersekarln görür.»
buyurulur. (Ez-Zilzal, 8).
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7. Ebu Said el-Hudri (r.a.)'den:

Ensar'dan (Medine'li müslümanlardan) bir ksm insanlar
Resûlullah (s.a.v.)'dan yardm istediler, verdi. Sonra yine istedi-

ler, yine verdi. Nihayet elindeki mal tükenince:

«— Yanmda olan mal sizden saklamam. Kim dilenci-
likten saknrsa, Allah da onu iffetli ve erefli klar. Kim
zengin görünürse, Allah kendisini zengin klar. Her kimde
sabrederse, Allah kendisine sabr verir. Kimseye sabrdan
daha hayrh ve daha geni hiç bir nimet verilmemitir.» bu-
yurdu. 6

. . tik» ^ ^üUij . &kî ^» luîi oJij . Jâm
8. Abdullah b. Ömer (r.a.)'dan:

Resûlullah (s.a.v.) minber üzerinde sadaka'dan ve dilencilik-

ten saknmaktan bahsederken: «Üstteki el alttaki elden hayr-
ldr. Üstteki el yardm eden, alttaki el dilenendir» buyurdu. 7

(6) Buhar, Zekât, 24/5; Müslim, Zekât, 12/42, no: 124

eybanî, 898.

(7) Buhar, Zekât, 24/18; Müslim, 12/32, no: 94.
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9. Yesar'n olu Atâ'dan:

Resûlullah (s.a.v.), Ömer b. Hattab'a bir hediye gönderdi.

Ömer (r.a.) onu iade edince Resûlullah (s.a.v.), Ömer'e:

«— Niçin hediyeyi iade ettin?» buyurdu. Ömer (r.a.):

«— Ya Resûlallah! Bizden biri için en hayrl olann, hiç bir

kimseden birey almamas olduunu sen bize haber vermedin
mi?» dedi. Resûlullah (s.a.v):

«— Bu dilenmek suretiyledir. Ama dilenmeksizin olur-

sa, o Allah'n sana verdii bir rzktr.» buyurdu. Bunun üzeri-

ne Ömer (r.a.):

«— Kudret ve iradesiyle yaadm Allah'a yemin ederim ki,

hiçbir kimseden bir ey istemiyeceim. istemeksizin bana gelen

bir eyi de alrm.» dedi. 8

sû£ dtd . bf 3B sü£Î ^ b'

10. Ebû Hüreyre (r.a.)'den:

Resûlullah (s.a.v.) «Kuvvet ve iradesiyle yaadm
Allah'a yemin ederim ki, sizden birinin ipini alp srtyla
odun tamas, Allah'n zengin kld bir adama gelip

(8) Ravilerin ittifakyla mürseldir. Sahîhayn'da Hz. Ömer'den nakledilir:

Buhar, Ahkâm, 93/17; Müslim, Zekât, 12/37, no:110-112.
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dilenmesinden —ki bu adam ona versin veya vermesin—
daha hayrldr» buyurdu.9

# A J^J J! U*i •^ .c?S? j4 w M? : $ $

11 . Esed oullarndan bir adam unlar anlatt: Ben ve ailem
«Bakîil-Garkad» (ismindeki Medine Mezarln)'a indik. Ailem
bana:

«— Resûluillth (s.a.v.)'a git, bizim için yiyecek bir ey iste.» de-

diler ve ihtiyaçlarm söylemeye baladlar. Resûlullah (s.a.v.)'a

gittiimde, yannda kendisinden yardm isteyen bir adam bul-

dum. Resûlullah (s.a.v.) ona:

«— Sana verecek bir ey bulamyorum» diyordu. Adam
kzgn bir halde:

Yemin ederim ki sen istediine veriyorsun,»

lullah (s.a.v.)'den ayrlp gitti. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.):

«— Bu adam, kendisine verecek bir ey bulamyorum
diye bana kzyor. Sizden kim bir ukiyye veya dengi bal ol-

duu halde dilenirse, srarla dilenmi olur» buyurdu. Esedî:

«Bize göre bir deve bir ukiyyeden daha iyidir» dedi.

mam Malik der ki: Bir ukiyye krk dirhemdir.

(9) Buhar, Zekât, 24/50; Müslim, Zekât, 12/35, no: 106.
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Esedî der ki: Ben de Resûlullah (s.a.v.)'den birey istemedim,

geri döndüm. Daha sonra Resûlullah (s.a.v.)'e arpa ve kuru üzüm
getirilince, Allah bizi zengin klncaya kadar onlardan bize taksim

etti.
10

. '<i> '^j vj s* ^>>
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12. îmam Malik'den: Abdurrahman'n olu Alâ'nn öyle dedi-

ini iittii rivayet edildi: «Sadaka maldan bir ey eksiltmez. Affe-

den kulun eref ve izzetini, Allah Teâlâ elbette yükseltir. Alçak gö-

nüllü olan kulu da Allah yüceltir.»11

(10) Nesaî, Zekcât, 23/90.

(11) Böylesi, ictihaden olamaz. Bir grup ona isnad etmitir. Mahfuz ve müsned-

dir. Bunu bn Abdilber söylemektedir. Bkz. Müslim, Bir, 45/19, no: 69.
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13. mam Malike rivayet edildiine göre, Resûlullah (s.a.v.):

«Muhammed ailesine sadaka helal deildir. Çünkü sadaka
insanlarn kirleridir, »buyurmutur.12

l-j^î . üâu ^ i; dL ^ di
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14. Abdullah, babas Ebû Bekir'den unlar nakletti:

Resûlullah (s.a.v.) Abdu'l-Ehel oullarndan bir adam zekât
toplamaya memur tayin etti. Adam zekât toplayp gelince Resû-
lullah (s.a.v.)'dan zekat mallarndan bir deve istedi. Bunun üzeri-
ne Resûlullah (s.a.v.) kzd. Hatta kzgnl yüzünde belirdi. Yü-
zündeki kzgnlk gözlerinin kzarmasyla bilinirdi. Sonra öyle
buyurdu:

«— Adam ne kendisi ve ne de benim için uygun olmayan eyi
istiyor. Ona vermesem vermemeyi kötü görüyorum, versem ne
kendisi ve ne de benim için uygun olmayan eyi vermi olurum.»
Adam:

«— Ya Resûlallah! O zekat mallarndan artk ebedî olarak

(12) Müslim, zekât, 12//51 , no: 167.
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senden hiç bir ey istemiyeceim.» dedi.13

c^j u $ jî >^ ^ L ^.j y LJi : ^jv y <I>I Cûî jÛÎ . Î^JI
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15. Zeyd, babas Eslem'den unlan nakletti: Abdullah b. el-

Erkam bana:

«— Bana binit develerinden birini göster, mü'minlerin emi-
rinden beni bu deveye bindirmesini istiyeyim.» dedi. Ben de:

«— Peki, zekât mallarndan bir deveyi göstereyim.» dedim.
Abdullah b. el-Erkam:

«— Scak bir günde iman bir adam senin için bacak ve bal-

drlarn ykayp suyunu sana verse de içsen, bundan holanr
msn? dedi. Ben de kzdm ve:

«— Allah seni balasn. Bu sözü banam söylüyorsun?» de-

dim. Abdullah b. el-Erkam:

«— Sadaka, insanlarn bedenlerinden ykadklar kirleridir.»

dedi.

(13) Mürseldir. Ahmed b. Mansur el-Belhî, Malik -Abdullah- babas- Enes sene-

diyle nakleder. Aycca bkz. eybanî, 899.
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1. mam Malik'den rivayet edildiine göre Lokman Hekim o-
luna vasiyet edip öyle demitir:

«Yavrum! Alimlerle otur, onlarn dizlerinin dibinden ayrlma.
Çünkü Allah yeri, göün yamuru ile dirilttii gibi, kalpleri de
hikmet nuru ile diriltir.»
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1. Zeyd'in babas Eslem'den:

Ömer b. Hattab, Hüney ismindeki azatl kölesini meray ko-

rumak üzere bekçi tayin etti ve:

«— Ey Hüney! nsanlara yumuak davran. Mazlumun beddu-
asndan sakn. Çünkü mazlumun duas kabul olunur. Az devenin

sahibiyle, az koyunun sahibinin meraya girmesine müsaade et.

(Abdurrahman) bn Avfm hayvanlaryla (Osman) Ibn Affan'n

hayvanlarn meraya sokma.1 Çünkü onlarn davarlar helâk olsa,

ziraat ve hurmalklara dönerler. ayet az devenin sahibi ve az ko-

yunun sahibinin hayvanlar helak olursa, oullarn bana gönde-
rip «Ey mü'minlerin emiri! Ey mü'minlerin emiri» derler. Ben on-

lar terk mi edeyim, hey babasn kaybedesi! Su ve ot balamak,
bana göre altn ve gümüten daha kolaydr. Allah'a yemin ederim

(1) Onlar misal olsun diye söylemitir. Çünkü onlarn davarlar çoktu. Yoksa

özellikle ikisini menetmek istememitir.
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ki, onlar benim kendilerine zulmettiimi zannederler. Çünkü bu
onlarn beldeleri ve sulandr. Cahiliyye döneminde onun için sa-

vatlar, islamiyet döneminde de onun üzerinde müslüman oldu-
lar. Kuvvet ve iradesiyle yaadm Allah'a yemin ederim ki, sa-

valarda biniti olmayanlar srtlarndatadm hayvanlar olma-
sayd, onlarn beldelerinden bir kan yeri bile korumazdm.» 2

(2) Buharî, Cihad, 56/180.
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1. PEYGAMBER EFENDMZ (S.A.V.) N SMLER

1. Mut'm olu Cübeyr olu Muhammed'den: Resûlullah
(s.a.v.) öyle buyurdu:

«Benim be ismim vardr: Ben Muhammed'im. Ben
Ahmed'im. Ben Mâni'yim: Allah küfrü benimle mahvedip
yok edecektir. Ben Hâirim: nsanlar ayamn üzerinde
(benim peimsra) harohnacaklardr. Ben Âkb'm (pey-
gamberlerin sonuncusuyum.)»1

(1) lbn Abdilber der ki: Yahya ve ravilerin çou, bu ekilde mevsul olarak riva-

yet ettiler.




	İÇİNDEKİLER
	38- ITK (KÖLE AZADI) VE VELÂ KiTABI
	1. KÖLEDEKi HİSSEYİ AZAT ETMEK
	2. AZAT ETMENİN ŞARTI
	3. AZAT ETTİĞİ KÖLELERDEN BAŞKA MALI OLMAYAN KİMSE
	4. AZAT EDİLEN KÖLENİN MALLARI
	5. ÜMMÜ VELED CARİYELERİ AZAT ETMEK VE AZAT KONUSUNDAKİ DİĞER HÜKÜMLER
	6. AZAT EDİLMESİ VACİB OLAN KÖLELERİN YERİNE AZAT EDİLEBİLENLER
	7. AZAT EDİLMESİ GEREKEN KÖLELERİN YERİNE AZAT EDİLMEYENLER
	8. ÖLENİN ADINA KÖLE AZAT ETMEK
	11. AZAT EDİLEN KÖLENİN VELASI
	12. VELÂNIN MİRAS OLARAK TAKSİMİ
	13. SAİBENİN MİRASI VE YAHUDİ VE HIRİSTİYANIN AZAD ETTİĞİ KÖLENİN VELÂSI

	39- MÜKATEB (AZAD SÖZLEŞMELİ KÖLE) KİTABI
	1. MÜKATEBİN HÜKMÜ
	2. KİTABET BORCUNU ÖDEME SORUMLULUĞU
	3. MÜKATEBE İLİŞKİSİNİ KESMEK
	4. MÜKATEBİN YARALAMASI
	5. MÜKATEBİN SATILMASI
	6. MÜKATEBİN ÇALIŞMASI
	7. ZAMANI GELMEDEN BORCUNU ÖDEMESİ HALİNDE MÜKATEBİN HÜRRİYETİNE KAVUŞMASI
	8. HÜRRYETİNE KAVUŞAN MÜKATEBİN MİRASI
	9. MÜKÂTEB'E İLÂVE ŞARTLARIN İLERİ SÜRÜLMESİ
	10. KÖLESİNİ AZAT EDEN MÜKATEBİN VELÂSI
	11. MÜKATEBİN AZAT EDİLEMEYECEĞİ DURUMLAR
	13. MÜKATEBİ AZAT ETMEYİ VASİYYET

	40- MÜDEBBER KİTABI
	1. MÜDEBBERİN HÜKMÜ
	2. TEDBİR AKDİ HAKKINDA DİĞER HÜKÜMLER
	3. ÖLÜME BAĞLI OLARAK AZAT ETMEYİ VASİYYET
	4. MÜDEBBERE CARİYE İLE EFENDİSİNİN CİNSEL İLİŞKİSİ
	5. MÜDEBBERİN SATILMASI
	6. MÜDEBBERİN YARALAMASI
	7. ÜMMÜ VELEDİN YARALAMASI

	41- HUDUD (ŞERÎ CEZALAR) KİTABI
	1. RECM (TŞALAYARAK ÖLDÜRME CEZASI) İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
	2. ZİNA İŞLEDİĞİNİ İTİRAF
	3. ZİNA CEZASIYLA İLGİLİ DİĞER HADİSLER
	4. ZORLA ZİNA EDİLEN KADIN
	5. İFFETE İFTİRANIN CEZASI
	6. HAD CEZASI GEREKTİRMEYEN HALLER
	7. EL KESMEYİ GEREKTİREN HIRSIZLIK
	8. KAÇAK HIRSIZ KÖLENİN ELİNİN KESİLMESİ
	9. MAHKEMEYE İNTİKAL ETTİKTEN SONRA HIRSIZIN AFFEDİLMEZLİĞİ
	10. EL KESMEKLE İLGİLİ DİĞER MESELELER
	11. EL KESMEYİ GEREKTİRMEYEN ŞEYLER

	42- İÇECEKLER VE İÇKİLER KİTABI
	1. ŞARAP İÇMENİN CEZASI
	2. İÇERSİNDE ŞIRA YAPILMASI YASAKLANAN KAPLAR
	3. ÇEŞİTLİ MEYVE SULARININ KARIŞTIRILARAK ŞERBET YAPILIŞININ MEKRUH OLUŞU" VE BİRLEŞTİRİLEREK ŞARAP YAPILMASI MEKRUH OLAN ŞEYLER
	4. ŞARABIN HARAM KILINMASI
	5. ŞARABIN HARAM KILINMASIYLA İLGİLİ DİĞER HADİSLER

	43- DİYETLER (KANLIKLAR) KİTABI
	1. DİYETLER
	2. DİYETTE YAPILACAK ŞEY
	3. ÖLENİN VELİSİ KABUL ETTİĞİNDE KASDEN ADAM ÖLDÜRME DİYETİ VE DELİNİN CİNAYETİ
	4. KASIT OLMAKSIZIN HATAEN ADAM ÖLDÜRMEDE DİYET
	5. HATAEN YARALAMA DİYETİ
	6. KADININ DİYETİ
	7. CENİNİN DİYETİ
	8. TAM DİYET GEREKEN ORGANLAR
	9. GÖRME KUVVETİ GİDEN GÖZÜN DİYETİ
	10. YÜZ VE BAŞTAKİ YARANIN DİYETİ
	11. PARMAKLARIN DİYETİ
	12. DİŞLERİN DİYETİ
	13. DİŞLERDE DİYETİN HÜKMÜ
	14. KÖLEYİ YARALAMANIN DİYETİ
	15. ZtMMÎ'NİN DİYETİ
	16. DİYETİ SUÇLUNUN KENDİ MALINDAN ÖDEMESİ GEREKEN DURUMLAR
	17. DİYETE VARİS OLMA VE DİYETİN AĞIRLAŞTIRILMASI
	18. DİYETLE İLGİLİ DİĞER KONULAR
	19. PUSU KURARAK VE SİHİRLE ADAM ÖLDÜRME
	20. KASDEN ADAM ÖLDÜRMENİN CEZASI
	21. ADAM ÖLDÜRMEDE KISAS
	22. KASDEN ÖLDÜRMEDE AFFETME
	23. YARALARDA KISAS
	24. SERBEST BIRAKILAN KÖLENİN DİYET VE CİNAYETİ

	44- KASAME KİTABI
	1. YEMİNE ÖLÜ SAHİPLERİNDEN BAŞLANMASI
	2. KASDEN ADAM ÖLDÜRMEDE KAN DAVACILARINDAN YEMİN ETMELERİ CAİZ OLANLAR
	3. HATAEN ADAM ÖLDÜRMEDE YEMİN (KASAME)
	4. KASAMEDE MİRAS
	5. KÖLELERDE KASAME

	45- MUHTELİF KONULAR KİTABI
	1. MEDİNE VE MEDİNE'LİLERE RESÛLULLAH(S.A.V.)'İN DUASI 
	2. MEDİNE'DE İKAMET ETME VE ORADAN GÖÇ
	3. MEDİNE'NİN HAREM (KUTSAL) KILINMASI
	4. MEDİNE'DE VEBA HASTALIĞIYLA İLGİLİ HADİSLER
	5. YAHUDİLERİN MEDİNE'DEN ÇIKARILIP SÜRÜLMESİ
	6. MEDİNE İLE İLGİLİ DİĞER HADİSLER
	7. VEBA HASTALIĞIYLA İLGİLİ HADİSLER

	46- KADER KİTABI
	1. KADER HAKKINDA KONUŞMANIN YASAKLANMASI
	2. KADERCİLERLE İLGİLİ HADİSLER

	47- GÜZEL AHLÂK KİTABI
	1. GÜZEL AHLAKLA İLGİLİ HADİSLER
	2. HAYA İLE İLGİLİ HADİSLER
	3. ÖFKE İLE İLGİLİ HADİSLER
	4. KÜS DURMAMA İLE İLGİLİ HADİSLER

	48- GİYİM-KUŞAM KİTABI
	1. SÜSLENME MAKSADIYLA ELBİSE GİYME
	2. BOYALI ELBİSE GİYME VE ALTIN ZİYNET TAKMA
	3. İPEK ELBİSE GİYİLMESİ
	4. KADINLARIN GİYMESİ MEKRUH OLAN ELBİSELER
	5. ERKEĞİN ELBİSESİNİ UZATIP SARKITMASI
	6. KADININ ELBİSESİNİ UZATMASI
	7. AYAKKABI GİYMEK
	8. ELBİSE GİYMEK

	49- HZ. PEYGAMBER (SA.V.)'İN NİTELİKLERİ KİTABI
	1. HZ. PEYGAMBER (S.A.V.) EFENDİMİZİN VASIFLARI
	2. MERYEM OĞLU İSA (A.S.) VE DECCALIN VASIFLARI
	3. İNSANİ GÜZEL ADETLER
	4. SOL ELLE YEMENİN CAİZ OLMAYIŞI
	5. YOKSULLAR
	6. KÂFİRİN ÇOK YİYEREK KARNINI ŞİŞİRMESİ
	7. GÜMÜŞ KAPTAN İÇMEK VE İÇİLECEK ŞEYE ÜFLEMEK
	8. AYAKTA SU İÇMEK
	9. SÜT, SU VE BENZER İÇECEKLER İÇTİKTEN SONRA SAĞDAKİNE VERMEK
	10. YEME-İÇME İLE İLGİLİ DİĞER HADİSLER
	11. ET YEMEK
	12. YÜZÜK TAKMAK

	50- NAZAR (GÖZ DEĞMESİ) KİTABI
	1. GÖZ DEMESİNDEN DOLAYI ABDEST ALMAK
	2. GÖZ DEĞENE OKUMAK
	3. HASTALARIN ALACAĞI ECİR
	4. HASTALARA OKUMAK
	5. HASTALARIN TEDAVİSİ
	6. SITMAYA KARŞI SOĞUK SU İLE YIKANMAK
	7. HASTA ZİYARETİ VE UĞURSUZLUK

	51- SAÇ VE SAKAL KİTABI
	1. SAÇ VE SAKALDA SÜNNET
	2. SAÇLARI DÜZELTMEK
	3. SAÇLARI BOYAMAK
	4. KÖTÜLÜKTÜN KORUNMAK İÇİN OKUNACAKDUALAR
	5. ALLAH İÇİN BİRBİRİNİ SEVMEK

	52- RÜYA KİTABI
	1. RÜYA HAKKINDAKİ RİVAYETLER
	2. TAVLA OYNAMAK

	53- SELÂM KİTABI
	1. SELAMLAŞMA ŞEKLİ
	2. YAHUDİ VE HRİSTİYANLARA SELAM VERMEK
	3. SELAM HAKKINDA ÇEŞİTLİ RİVAYETLER

	54- İZİN İSTEME KİTABI
	1. İÇERİ GİRMEK İÇİN İZİN İSTEMEK
	2. AKSIRANA «Yerhamükellah» DEMEK
	3. RESİM VE HEYKELLER
	4. KELER YEMEK
	5. KÖPEKLERLE İLGİLİ RİVAYETLER
	6. KOYUNLAR HAKKINDAKİ RİVAYETLER
	7. YAĞ İÇERİSİNE FARE DÜŞMESİ VE NAMAZDAN ÖNCE YEMEĞE BAŞLAMAK
	8. UĞURSUZLUKTAN SAKINMAK
	9. MEKRUH OLAN İSİMLER
	10. KAN ALMAK VE KAN ALANIN ÜCRETİ
	11. DOĞU KONUSUNDAKİ RİVAYETLER
	12. YILANLARI ÖLDÜRMEK
	13. YOLCULUKTA SÖYLENECEK ŞEYLER
	14. YOLCULUKTA YALNIZ BULUNMAK
	15. YOLCULUKTA YAPILACAK İŞLER
	1(J. KÖLELERE YUMUŞAK DAVRANMAK
	17. KÖLE VE BAĞIŞI HAKKINDAKİ RİVAYETLER

	55- BEY'AT KİTABI
	1. BEY'AT HAKKINDAKİ RİVAYETLER

	56- KONUŞMA KİTABI
	1. SEVİLMEYEN SÖZLER
	2. DİLİNE SAHİP OLMAK
	3. ALLAH'I ANMADAN KONUŞMANIN MEKRUHLUĞU
	4. GIYBET
	5. DİLDEN KORKMAK
	6. BİRİNİN YANINDA İKİ KİŞİNİN GİZLİ KONUŞMASI
	7. YALAN VE DOĞRU SÖZLER
	8. MALI GEREKSİZ YERLERE HARCAMAK VE İKİ YÜZLÜLÜK
	9. BİR KİMSENİN AMELİ YÜZÜNDEN TOPLUMA CEZA VERİLMESİ
	10. TAKVA
	11. GÖK GÜRÜLTÜSÜ DUYULUNCA NE DENİR?
	12. RESÛLULLAH (S.A.V.)'İN TERİKESİ

	57- CEHENNEM KİTABI
	1. CEHENNEMİN EVSAFI

	58- SADAKA KİTABI
	1. SADAKAYA TEŞVİK
	2. DİLENCİLİKTEN KAÇINMAK
	3. MEKRUH OLAN SADAKA

	59- İLİM KİTABI
	1. İLİM TALEBİ

	60- MAZLUMUN DUÂSI KİTABI
	1. MAZLUMUN DUASINDAN SAKINMA

	61- PEYGAMBERİMİZİN İSİMLERİ KİTABI
	1. PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)'İN İSİMLERİ 


